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3. Pla de carreteres de Catalunya 
 

3.1 Objectius del pla 
 
 
 La realització del pla de carreteres tenia com a propòsit obtenir una sèrie 
d’objectius que es poden classificar en tres categories: 
 

- Objectius territorials 

- Objectius funcionals  

- Objectius instrumentals  

 

3.1.1 Objectius territorials 
 
 Tota xarxa viària té com a funció territorial bàsica vertebrar el territori per 
proveir-lo d’accessibilitat. Al pla de carreteres els objectius territorials es plantegen 
tenint en compte els objectius que es fixaven al document “Directrius i esquema 
del Pla Territorial de Catalunya” aprovat pel Parlament al març de 1981 i que son 
els següents: 
 

a) Contenció del procés de creixement de les àrees metropolitanes i en 
especial de la de Barcelona. 

b) Potenciació d’una xarxa de llocs centrals, distribuïts per tot el territori 
que serveixi de suport per l’equilibri d’aquest 

c) Potenciació d’una activitat comercial mitjançant la millora d’accessibilitat 
intercomarcal. 

d) Dotació de nivells d’accessibilitat per sobre mínims que es fixen per 
cadascuna de les zones del territori. 

e) Dotació d’estàndards d’infrastructura equivalents per cada zona del 
territori, tenint en compte l’orografia i la densitat dels assentaments. 

f) Potenciació i millora de les relacions amb la resta d’Espanya i amb 
França. 

3.1.2 Objectius funcionals 
 
 Estan dins d’aquesta categoria d’objectius aquells que es relacionen 
directament amb la utilització de la xarxa viària i son els següents: 
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a) Trànsit.- Permetre el trànsit dels vehicles per les carreteres tenint en 

compte les seves dimensions i pesos, en condicions de fluïdesa, 
seguretat i comoditat, compatibles amb els costos d’inversió i amb la 
resta de variables que incideixen al problema. 

b) Nivell de projecte.- Adequar les característiques de cada tram de 
carretera a la seva funció i als seus condicionants topogràfics i 
urbanístics. 

c) Nivell de servei.- Assegurar un nivell de servei mínim per cada tram de 
la xarxa, deduït de la tipologia d’aquest i de la classe, intensitat i 
composició de la demanda 

d) Nivell de seguretat.- Aconseguir un nivell de seguretat mínim per cada 
tram de la xarxa, d’acord amb la tipologia d’aquest i amb el tipus, 
intensitat i composició de la demanda. 

e) Nivell ambiental.- Adequar la xarxa viària als diferents llocs on s’ubica, 
amb la intenció de limitar al mínim els impactes negatius estètics, 
ecològics o urbanístics. 

 

3.1.3 Objectius instrumentals 

 
 Son els que es defineixen a continuació: 
 

a) Programes d’actuació.- Disposar d’un instrument que permeti la 
redacció de programes d’actuació al temps. 

b) Valoració de les despeses econòmiques.- Disposar d’un instrument que 
permeti la valoració, en termes econòmics, dels programes d’actuació, i 
també conèixer les despeses de passar d’unes determinades condicions 
de servei a unes altres. 

c) Anàlisi d’impacte.- Disposar d’un instrument que permeti fer una 
valoració de l’impacte que qualsevol programa d’actuació a la xarxa 
produeixi sobre el territori, en termes d’accessibilitat, de modificació de 
les variables econòmiques, etc. 

 

3.2 Criteris de desenvolupament del pla 

 
 Els objectius definits a l’apartat anterior porten la fixació d’una sèrie de 
criteris que concordin amb aquests i que permetin abordar amb èxit el 
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desenvolupament del Pla. En conseqüència es van definir una sèrie de criteris 
que es relacionen a continuació: 
 

3.2.1 Criteris de classificació de la xarxa 

 
 Es classifica la xarxa en tres categories corresponents a les funcions que 
cadascuna de les vies incloses compleix. Aquestes categories son: 
 

a) Xarxa bàsica, composada per dos grups: Xarxa primària i Xarxa 
secundaria. 

b) Xarxa comarcal. 

c) Xarxa local i rural. 

 

3.2.2 Criteris de definició de cada categoria 

 
 La utilització d’aquests criteris permet fixar les condicions que una carretera 
ha de complir per poder-la  incloure a una categoria determinada. 
 

3.2.2.1 Xarxa bàsica 

 
 La Xarxa bàsica  serveix de suport a la circulació de pas i a la interna de 
llarga distància, i al mateix temps a la circulació intercomarcal i a la intercomarcal 
de gran volum. 
 

1. El conjunt de la Xarxa bàsica ha de formar una malla continua i en 
general tancada. Per tant, ha d’incloure tots els trams de carretera 
necessaris per mantenir continuïtat. 

2. Quan un itinerari estigui constituït per una autopista de peatge, també 
haurà d’haver una carretera lliure de peatge que suposi un itinerari 
alternatiu. 

3. La xarxa bàsica inclou les autopistes sigui quin sigui el seu règim 
d’explotació, els itineraris interiors o perifèrics que enllacen els principals 
punts bàsics del territori i aquelles carreteres que excepcionalment, per 
la seva intensitat de circulació sigui convenient incloure-les a aquesta 
xarxa. 

4. S’entén per punts bàsics del territori: 
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- Les capitals de comarca. 

- Els nuclis de població de mes de 10000 habitants, existents o 
previstos. 

- Els principals punts d’enllaç amb la resta de Península i amb 
França, existents o previstos. 

- Els principals ports, aeroports i terminals de transport existents 
o previstos. 

- Els principals centres d’activitat, turístics, històrics o artístics, 
etc. 

 

5. La geometria de la Xarxa Bàsica serà aquella que tingui la longitud 
mínima possible compatible amb els criteris descrits. 

6. La Xarxa Bàsica es dividirà en Xarxa Bàsica Primària i Xarxa Bàsica 
Secundària i es diferencien per les respectives característiques 
tècniques de les carreteres que les composen. 

 

3.2.2.2 Xarxa comarcal 

 
 La Xarxa Comarcal servirà bàsicament de suport a la circulació generada 
entre els centres comarcals i els nuclis de segona importància. A mes possibilita 
la comunicació de la manera més directa possible de la resta de nuclis amb el 
centre o centres comarcals. 
 

1. La xarxa comarcal inclourà els itineraris del Pla de carreteres que 
enllacin amb la resta de  centres de població o activitat, uns amb els 
altres o amb les xarxes Bàsiques Primària o Secundària. 

2. Dins d’aquesta xarxa s’ha d’incloure aquells itineraris que permeten 
l’accés als centres turístics que no es trobin sobre els eixos de la Xarxa 
Bàsica Primària o Secundària,  i aquells que permetin accedir als 
conjunts monumentals històrics, artístics, etc. 

3. També s’hi inclouran els itineraris alternatius de les Xarxes Bàsiques 
Primària i Secundària a les que el tràfic així ho justifiqui. 

 

3.2.2.3 Xarxa Local i Rural 
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 Aquesta xarxa servirà bàsicament de suport a la circulació intramunicipal i a 
la connexió entre els nuclis no situats sobre alguna de les xarxes abans definides. 
Un objectiu que ha de complir aquesta xarxa es garantir l’accés rodat en 
condicions òptimes a tots els nuclis de població. 
 
 En aquesta darrera xarxa també s’hi inclouran totes les carreteres existents 
a Catalunya que no s’hagin inclòs a les xarxes anteriors. 
 

3.2.2.4 Xarxes arterials 

 
 Aquestes xarxes son el conjunt de carreteres d’accés als nuclis de població 
o a les àrees metropolitanes. Aquestes xarxes no es classifiquen com una 
categoria específica al Pla, perquè les vies que la formen poden pertànyer a 
qualsevol de les categories ja definides. 
 

3.2.3 Criteris de disseny 

 
 Aquests criteris es concreten en la definició dels valors de les següents 
variables. 
 

1. Velocitat de disseny.- Les característiques geomètriques de les 
carreteres de la Xarxa Viària de Catalunya seran les corresponents a la 
velocitat de projecte establerta per cada xarxa en funció del tipus de 
terreny per on passin. En principi i a menys que es presenti una 
justificació econòmica en sentit contrari, les velocitats de projecte son 
les indicades a les Normes. 

2. Uniformitat de la velocitat de projecte.- S’hauran d’evitar canvis 
importants en la velocitat de projecte a tot un itinerari. Si les necessitats 
topogràfiques fan inviable aquest canvi, les condicions tal i com 
s’efectua hauran de seguir el que es diu a les Normes Tècniques del 
Pla. 

3. Amplada del carril.  

- Les característiques geomètriques de la secció transversal de 
les carreteres de les Xarxes Bàsica i Comarcal (a excepció de 
punts singulars, per raons econòmiques o estratègiques), hauran 
de permetre el encreuament de dos vehicles de qualsevol de les 
dimensions permeses per la legislació vigent. 

- L’amplada de les carreteres de la Xarxa Bàsica serà tal que no 
implicarà una disminució de capacitat en qualsevol secció. Es 
fixa una amplada mínima de carril normal en secció tipus de 
3,5m. 
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- L’amplada del carril de les carreteres de la Xarxa Bàsica 
Secundària no serà superior a la determinada per la Xarxa 
Bàsica Primària, ni inferior a la corresponent a la Xarxa 
Comarcal. 

- L’amplada de la calçada de doble sentit de circulació de les 
carreteres de la Xarxa Comarcal serà la necessària per permetre 
el encreuament de dos vehicles qualsevol dels legalment 
autoritzats a circular per la Xarxa Estatal Espanyola sense 
autorització especial. S’estableix una amplada mínima de carril 
en secció tipus de 3m. 

- D’acord amb tot el que s’ha dit anteriorment, les característiques 
de la secció tipus hauran de ser, a menys que es presenti 
justificació econòmica en sentit contrari, les indicades a les 
Normes del Pla. 

 
4. Alçada lliure.- Tots els passos superiors sobre les vies de la xarxa viària 

de Catalunya hauran de presentar, excepte en casos singulars 
degudament justificats, una alçada lliure igual o superior a 4 m. A les 
obres de nova construcció, aquesta altura lliure serà igual o superior a 
4,5 m. Per totes les vies de la Xarxa Bàsica. 

 
Tant la velocitat de projecte mínima com la secció tipus en funció de la 

xarxa, terreny i trànsit venen especificats a les taules núm. 1 i 2 del document de 
Normes Tècniques del Pla i tanmateix es transcriuen a les taules 3.1 i 3.2 
mostrades a continuació. 

 
Tipus de terreny  

Tipus de xarxa Pla Accidentat Muntanyós Xarxa 
arterial 

Urbà 

autopista 120 100 80 80 - Xarxa Bàsica 
(Xarxa Primària) carretera 

convencional 
100 80 60 60 60 

Xarxa Bàsica 
(Xarxa Secundària) 

80 60 50 60 60 

Xarxa comarcal 60 50 40 60 50 
Xarxa local i rural 60 50 30 50 30 

Taula 3.1 Velocitats de projecte mínimes segons tipus de xarxa i terreny (en km/h) 
 

PL/O (1) A (2) M.A (3)  Tipus de 
trànsit Actuació Codi Actuació Codi Actuació Codi 

Autopistes T1 (1) 2x7,5/38 (A-120) 2x7/36 (A-100) 2x7/35 (A-80) 
Autovies T2/T3 7/12 (AV-100) 7/12 (AV-100) 7/12 (AV-80)

IMD<2000 T3 (3) 7/10 (331) 7/10 (332) 7/10 (333) 
2000<IMD<12
000 

T2 (2) 7/12 (241) 7/12 (242) 7/12 (233) Xarxa 
primària 

IMD>12000 T1 (1) 2x7/25 (171) 2x7/22 (162) 2x7/20 (153) 
IMD<2000 T3 (3) 7/9 (321) 7/9 (322) 7/8 (31'3) Xarxa 

secundària 2000<IMD<12
000 

T2 (2) 7/10 (231) 7/10 (232) 7/9 (223) 
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IMD>12000 T1 (1) 2x7/20 (151) 2x7/20 (152) 2x7/20 (153) 
IMD<1000 T4 6/8 (411) 6/8 (412) 6/7 - 
1000<IMD<20
00 

T3 7/9 (321) 7/9 (322) 6/8 (313) Xarxa 
Comarcal 

IMD>2000 T2 7/9 (221) 7/9 (222) 6/8 (213) 
Xarxa local IMD<1000 T4 6/7 - 6/7 - 5.5/6 - 

Primer dígit Segon dígit Tercer dígit 
(0)-6/6 (2)-7/9 (5)-2x7/20 (1) - PL/O 
(1)-6/8 (3)-7/10 (6)-2x7/22 (2) - A 
(1')-7/8 (4)-7/12 (7)-2x7/25 (3) - M.A. 

(1) IMD > 12000 
(2) 2000<IMD<12000 
(3) IMD<2000 (Per Xarxa Primària i 
Secundària) 
(3) 1000<IMD<2000 (Per Xarxa 
Comarcal) 
(4) IMD<1000 
El primer dígit indica el tipus de paviment utilitzat en funció del trànsit 
El segon dígit indica la geometria de la secció 
El tercer dígit indica el tipus de terreny 

 
Taula 3.2 Seccions tipus segons classe de xarxa, terreny i trànsit 

  

3.2.4 Criteris de servei 
 
 Aquests criteris s’agrupen en tres categories, que es concreten mitjançant 

la definició de les variables següents: 
 

3.2.4.1 Nivell de servei 
 
1. Velocitat mitjana de circulació.- La Xarxa Viària de Catalunya haurà de 

d’assegurar a l’usuari un nivell de servei òptim, a mes de la seva 
continuïtat durant tot l’itinerari i especialment als accessos als nuclis de 
població i a les xarxes arterials. Cada xarxa ha de permetre, excepte en 
trams i hores singulars, les velocitats mitges de circulació nacional, en 
trànsit laborable, indicades a les taules núm. 2  de les Normes. 

2. Preferències de pas.- A les interseccions s’haurà de tenir en compte la 
categoria de les vies a efectes de preferència, excepte als casos als que 
les intensitats de trànsit justifiquin el contrari. 

3. Característiques de les interseccions.- Hauran de presentar unes 
característiques que no impliquin un increment apreciable en el temps 
de recorregut dels vehicles a l’itinerari, excepte si existeix justificació 
econòmica contraria. 

Quan el trànsit sigui superior a 5000x5000 IMD, les interseccions de la 
Xarxa Primària s’hauran de convertir en enllaços o en aquells casos 
justificats que no es faci la reconversió, s’hauran de reservar els 
terrenys per una futura construcció 
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A la Xarxa Bàsica només s’admeten interseccions en “T” canalitzades. 
En casos justificats es podrà admetre d’altres tipus d’intersecció, però 
en cap cas seran admeses interseccions en creu o sense canalitzar. 

4. Variants de poblacions.- Les variants de poblacions que es construeixin, 
excepte sota justificació socio-econòmica, hauran de tenir caràcter 
d’autovia, per evitar que puguin ser convertides en futures travessies. 

5. Modificacions i condicionaments.- Totes les obres d’acondicionament 
que s’efectuïn sobre la Xarxa Primària, excepte justificació socio-
econòmica en contra, hauran de convertir el tram en una via de control 
d’accessos. 

6. Vies lentes i vies d’avançament.- A tota la Xarxa Bàsica de Catalunya 
s’han de preveure vies lentes quan el pendent superi el 4% i la IMD 
sigui superior a 5000. 

 
A totes les vies de la Xarxa Bàsica amb calçada única de circulació, 
s’han de preveure, amb independència de la IMD, trams d’avançament 
als llocs on el terreny sigui mes favorable. En principi, aquests trams 
hauran d’existir com a mínim cada 5 km i amb una longitud mínima de 
1,5 km, tot i que les característiques i freqüència s’hauran de decidir al 
corresponent anàlisis detallat de les particularitats de trànsit i de 
l’orografia de cada tram de la xarxa. 

 

3.2.4.2 Nivell de seguretat 
 

1. Trams lliscants.- Es suprimiran els trams amb ferms de baix coeficient 
de resistència al lliscament. 

2. Pas a nivell.- Es suprimiran els passos a nivell a les Xarxes Bàsica i 
Comarcal. 

3. Seguretat Vial.- S’eliminaran tots els punts amb mes de dos accidents 
amb víctimes, si la causa pot ser imputable a la carretera (punts 
negres), i es millorarà l’índex de seguretat als trams perillosos. 

4. Senyalització.- Es revisarà, actualitzarà i es donarà homogeneïtat a la 
senyalització, tant vertical com horitzontal, i al gàlib. 

5. Il·luminació.- S’il·luminarà les interseccions i trams d’alt índex de 
perillositat nocturna. 

6. Publicitat.- Es regularà l’instal·lació de publicitat. 

7. Zones de descans.- S’ha de preveure el condicionament de zones de 
descans, utilitzant trams de carretera abandonats quan aquests 
existeixin. 
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3.2.4.3 Nivell Ambiental 
 

1. Integració amb el paisatge.- El traçat de noves carreteres de la Xarxa 
Viària de Catalunya es farà tendint a la mínima degradació ambiental i 
procurant integrar-la harmoniosament al paisatge. 

2. Contaminacions.- S’haurà d’evitar que les noves carreteres passin per 
poblacions,  i en el cas que es justifiqui el contrari, el traçat serà 
projectat de manera que es minimitzi la contaminació ambiental, 
acústica i de vibracions. 

3. Grans travessies.- A les vies de la Xarxa Bàsica es suprimiran les 
llargues travessies de poblacions existents, d’acord amb el plantejament 
de les xarxes arterials respectives. 

4. Separació de comunitats.- S’haurà d’evitar que les carreteres separin o 
divideixin comunitats o nuclis urbans que posseeixin un funcionament 
integrat. 

5. Transport de mercaderies perilloses.- Es posarà una atenció especial 
als itineraris freqüentats per vehicles amb mercaderies perilloses. 

 
  

3.2.5 Criteris topològics 
 
 A més de tots els requeriments fins ara descrits que es demanen a cada 
una de les xarxes de la Xarxa Viària de Catalunya, el Pla pretenia que es 
complissin els tres requisits de caràcter topològic següents: 
 

a) La Xarxa Bàsica ha d’estar distribuïda sobre el terreny de manera que 
permeti unir, uns amb els altres, tots els punts bàsics actuals i previstos, 
de manera que la longitud a recórrer entre dos nuclis qualsevol, 
mesurada sobre aquesta xarxa, no sigui superior en cap cas en un 50 % 
en terreny pla i accidentat i en un 80 % en terreny muntanyós, la 
distància obtinguda en unir-los directament en línia recta. 

b) La Xarxa Bàsica es distribuirà sobre el territori de manera que cap punt 
bàsic actual o previst estigui situat a més de 5 km de distància 
d’aquesta i cap nucli habitat a mes de 25 km.    

c) La Xarxa Bàsica ha d’estar distribuïda sobre el territori i tenir unes 
característiques que permetin que la velocitat fictícia entre dos punts 
bàsics del territori no sigui inferior a 50 km/h en terrenys plans i 
accidentats i 35 km/h en terreny muntanyós. Com a velocitat fictícia 
s’entén el quocient entre la distància en línia recta i el temps pel camí 
mínim sobre la xarxa. 
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3.3 Desenvolupament del pla 
 
 Després de fixar els objectius del Pla i de definir els criteris pel seu 
desenvolupament, el Pla passa a concretar els estudis. El que es fa és: 
 

- Estudiar la demanda de trànsit existent en el moment de l’elaboració del  
Pla. 

- Establir una previsió sistemàtica de la demanda futura prenent com a 
base les variables de planificació general territorial. 

- Avaluar els aspectes de comportament futur que permetran classificar 
les alternatives d’oferta d’infrastructura. 

 
Els estudis que es desenvolupen segueixen l’esquema clàssic que s’utilitza 

per al planejament d’infrastructures que consta de cinc etapes fonamentals. 
 
1. Etapa prèvia. El seu objectiu es definir el marc del planejament, 

estructurar-lo i analitzar els antecedents. 

2. Etapa d’informació. L’objectiu d’aquesta etapa es obtenir una base de 
dades que permeti: 

- Caracteritzar el sistema socio-econòmic que opera sobre el 
territori. 

- Caracteritzar l’oferta territorial, especialment la infrastructura 
objecte de diagnòstic i de planificació 

- Caracteritzar la demanda i la utilització observada que el sistema 
socio-econòmic fa de la infrastructura objecte de la planificació. 

3. Etapa d’explicació. El seu objectiu és la construcció d’un esquema 
explicatiu conceptual (models) basat en la informació obtinguda, que 
permeti entendre (explicar) com el sistema socio-econòmic (variables 
socio-econòmiques) i l‘oferta d’infrastructures (variables infrastructurals) 
incideixen als usos d’aquesta. 

4. Etapa de prognosis. L’objectiu d’aquesta etapa és caracteritzar la 
demanda previsible al futur per les diverses ofertes d’infrastructures 
(alternatives) i la utilització de l’esmentada oferta. Aquesta etapa consta 
de les següents parts: 

- Formulació d’un o diversos escenaris futurs de tipus socio-
econòmic i la seva representació en valors de les variables 
utilitzades al model de simulació. 

- Definició de possibles alternatives futures d’oferta de la 
infrastructura que s’hagi plantejat. 



Actualització del model de trànsit del pla de carreteres                                 

  17 

- Utilització dels esquemes explicatius conceptuals (models), amb 
les modificacions que convingui considerar oportunes, per la 
hipòtesis de comportament futur de la població, que permeti 
obtenir la imatge dels usos previsibles de la infrastructura 
proposada a cada una de les alternatives. 

5. Etapa d’avaluació.- Aquesta darrera etapa pretén obtenir un conjunt 
d’indicadors que permetin, mitjançant un anàlisi multicriteri, la presa de 
decisions en referència a l’elecció d’alternatives. Les avaluacions que va 
fer el Pla van ser de les tres categories següents: 

- Avaluació funcional, feta  mitjançant la valoració dels nivells de 
servei, del nivell de seguretat i del nivell ambiental de cada tram 
de les xarxes proposades 

- Avaluació de l’impacte territorial, mitjançant el càlcul de diversos 
indicadors d’accessibilitat. 

- Avaluació econòmica, realitzada comparant els costos de 
implementar cada alternativa amb els beneficis que s’obtenen. 

 

3.4 Etapa prèvia: zonificació i itineraris 
 
 El model de carreteres presenta una característica molt important com es 
l’anàlisi de la població  i la seva distribució al territori. Aquest aspecte es bàsic per 
definir les tendències de creixement, i per simplificar es realitza una zonificació.  
 

Per fer aquest procés es va separar inicialment Catalunya en els 128 
municipis de mes de 5000 habitants que hi havia en aquell moment (1981), ja que 
es va considerar que per la seva importància demogràfica concentrarien el major 
volum de trànsit. 

 
A continuació a cada municipi se li afegien les poblacions veïnes menors 

en funció de l’accessibilitat immediata. A mes alguns municipis no es varen 
mantenir per la proximitat a algun altre nucli molt mes important, sobretot a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

 
Finalment es va observar que es deixaven grans buits al territori, així com 

la dificultat d’agregar alguns municipis a d’altres nuclis, de manera que es va 
separar  Catalunya en 113 zones. De les quals finalment 22 tenien menys de 
5000 habitants. 
 
 La classificació de les 113 zones segons la seva població és la següent: 
 

1 de mes de 500000 habitants 
1 entre 250000 i 500000 habitants 
8 entre 100000 i 250000 habitants 
8 entre 50000 i 100000 habitants 
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13 entre 25000 i 50000 habitants 
53 entre 10000 i 25000 habitants 
27 entre 5000 i 10000 habitants 
2 de menys de 5000 habitants 

 
Un altre element important de definició son els itineraris que conformen la 

xarxa segons es va definir al Pla i que s’agrupen en 28 dividits en tipus d’eixos: 
 

- Eixos radials a Barcelona 

- Eixos radials Tarragona - Lleida 

- Eixos mar - muntanya 

- Eixos paral·lels a mar i muntanya 

- Trams de connexió 
 

D’aquests 28 eixos aquí farem referència als que conformen la xarxa 
Bàsica per tal de conèixer quines eren les principals rutes segons el Pla i mantenir 
el seu estudi. Els itineraris amb la seva nomenclatura son: 

 

- ITINERARI 01. Barcelona - La Jonquera (per Mataró).Està format 
per les autopistes A-7 i A-19 (C-31/C-32) i per la N-II 

- ITINERARI A-01. Malgrat de Mar – Figueres. Via preferent en 
construcció 

- ITINERARI 02. Montmeló – Maçanet de la Selva. Aquest itinerari 
és la part oriental de la bifurcació entre Maçanet i Comarruga, i 
està format per un tram de l’autopista A-7 i la carretera C-251 
(C35) 

- ITINERARI 06. Barcelona –Límit província de Castelló. Aquest 
itinerari està constituït per dues vies: l’autopista A-7 (E-15) a partir 
del Papiol i la carretera N-340 des del seu inici a Molins de Rei. 

- ITINERARI 07. Barcelona – Comarruga. Aquest itinerari el 
conformen dues vies la C-31 i la C-32. 

- ITINERARI 17. Eix transversal. Aquest es un tram nou que el 
conforma la C-17 i que presenta tres trams: Lleida – Cervera; 
Cervera – Vic; Vic – Girona. 

- ITINERARI 18. Eix pirenaic. Aquest eix està format per un itinerari 
bàsic i una sèrie de ramals i es pot entendre com una successió 
de trams amb la missió de connectar les valls veïnes dels Pirineus 
per estructurar el territori. L’itinerari bàsic és el que uneix el Pont 
de Suert a la frontera amb Aragó amb Portbou a la frontera 
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francesa. Aquest recorregut està constituït per la carretera N-260 
excepte el tram Puigcerdà - Ripoll (N-152) i Ripoll - Olot (C-153/C-
26). Altres ramals importants d’aquest eix son: 

- Ramal Vielha e Mijaran –Sort 

- Ramals Seu d’Urgell –frontera d’Andorra i Puigcerdà. 

- Ramal Sant Pau de Seguries – Coll d’Ares.  

- ITINERARI 11. Eix occidental de Catalunya. Aquest eix de la 
mateixa manera que l’anterior es pot definir com un conjunt de 
trams amb funcions de connexió. Bàsicament es pot separar en 
dos trams un entre Amposta i Lleida i l’altre entre Lleida i Pont de 
Rei a la Vall d’Aran. 

- ITINERARI 12. Eix Tarragona – Frontera Andorra. Aquest itinerari 
es pot definir a partir de tres trams, un tram Tarragona –
Montblanc; un segon tram entre Montblanc i Artesa de Segre i un 
darrer tram entre Artesa de Segre i Andorra.  

- ITINERARI 04. Barcelona – Puigcerdà (per Manresa). Aquest 
itinerari està format per dos trams el primer entre Barcelona i 
Manresa que es pot realitzar per la C-55 o per la C-58 i un segon 
entre Manresa i Bellver de Cerdanya per la carretera C-16. 

- ITINERARI 03. Barcelona – Puigcerdà (per Vic). Aquest itinerari 
també està dividit en dos trams, el primer entre Barcelona i Vic, 
mentre el segon seria entre Vic i l’eix pirenaic amb el que enllaça 
a Ripoll.  

- ITINERARI 15. Eix Palafrugell – Besalú. Aquest eix pretenia 
facilitar la connexió entre la costa de Girona i l’eix pirenaic, la 
denominació de la via és C-66 

- ITINERARI 05. Eix Lleida – Barcelona. Aquest eix connecta el 
centre i nord de la Península amb Barcelona i segueix el itinerari 
de la N-II. Es composa per tres trams: el primer es el tram Lleida - 
Cervera que és comú amb l’eix transversal; el segon tram és el 
Cervera - Igualada i el tercer és el Igualada - Barcelona. 

- ITINERARI 09. Eix Lleida – Tarragona. Aquest eix és el que 
connecta el centre i nord de la Península amb la província de 
Tarragona i presenta dos trams. El primer discorre entre Lleida i 
Montblanc per la A-2 i la N-240, el segon tram es separa en dues 
bifurcacions, la primera entre Montblanc i Tarragona i la segona 
entre Montblanc i El Vendrell per la A-2 i la C-51.  

- ITINERARI 27. Eix Tarragona – Manresa. Aquest eix connecta 
l’àrea metropolitana de Tarragona amb la depressió central 
catalana.  
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- Eixos de la Xarxa Arterial metropolitana de Barcelona. Aquestes 
son vies de l’entorn metropolità de Barcelona, bàsicament la 
ronda de Dalt i Litoral, l’autopista de Castelldefels i el quart 
cinturó.   

 
 

3.5 Etapa d’explicació 
 
A  partir de les dades socials i econòmiques que s’obtenen a l’etapa 

d’informació es pot passar a definir un sistema de models que ho relacionin tot i 
ens aportin unes dades que s’acabaran expressant com a desplaçament de 
vehicles entre zones. 

  
A partir de la informació existent, el sistema de models té l’objectiu de 

permetre entendre com es produeix, en el moment d’estudi i en un futur, la 
demanda, en funció de l’evolució de les variables socio-econòmiques i de la 
oferta. Les fases de qualsevol estudi de transport son: 
 

a) Representació del volum total de viatges que es produeixen a cada 
zona, tant els generats com els atrets. Son els Models de generació - 
atracció o models de demanda. 

b) Representació de la forma de distribució d’aquests viatges, es a dir, la 
manera com nombre global de viatges es transforma en matriu de 
viatges interzones. Model de distribució. 

c) Representació de la forma de seleccionar el tipus de transport, es a dir, 
la manera en que els viatges interzones es distribueixen entre cadascun 
dels modes de transport: Models de distribució o selecció modal. 

d) Representació de la forma de seleccionar camins a la xarxa, un cop 
escollit el destí. Models d’assignació. 

 

3.5.1 Model de generació - atracció 
 

El model de generació i atracció descriu el volum de viatges de manera que 
es prenen les dades de IMD de les carreteres de la xarxa. Aquestes dades 
reflexen la intenció de la població a desplaçar-se per unes determinades rutes i 
permeten establir una primera font d’informació. El tractament d’aquestes dades 
de desplaçament porta un cert grau d’error en un determinat grup d’aspectes, com 
pot ser la inclusió de desplaçaments urbans o el desconeixement de les rutes 
completes amb origen i destí.  
 

3.5.2 Model de distribució 
 

 El model de distribució es pot definir com un model de demanda en quan 
analitza les necessitats de transport per carretera de la població per tal de 
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modificar l’oferta amb millores de la xarxa. La manera de representar aquest 
model es mitjançant una matriu d’accessibilitat. Aquesta matriu mostra els 
vehicles que es desplacen entre cada parella de poblacions i segueix l’expressió 
de l’equació 1: 
  
 KC

jijiij
ije·IM·IM·P·PV +λ−δγβα=                Eq. 1 

 
 Les variables que intervenen al model son: 
 

a) Matriu de costos Cij o preu del viatge. L’elasticitat de la demanda es 
negativa amb el preu dels viatges, de manera que quan augmenta el 
preu dels viatges disminueix la quantitat de viatgers.  

 
b) Renta del viatger, que es pot relacionar amb l’índex de motorització. 

L’elasticitat de la demanda és positiva amb la renta del viatger, de 
manera que quan augmenta la renta augmenten els viatges. 

 
c) El volum de la població. Quan augmenta la població augmenta el 

nombre de viatges però no de forma lineal degut a l’augment dels 
moviments interns. 

 
d) Nombre de desplaçaments entre zones reflexat a la IMD. 

 
 

El model de demanda pretén formular el nombre de viatges ( tant de 
vehicles lleugers, com de vehicles pesats) entre dues zones determinades. La 
separació entre vehicles lleugers i pesats s’articula sobretot en base a conèixer 
les principals rutes de vehicles pesats. D’aquesta manera el calibrat es fa en dos 
nivells un primer referent al volum de vehicles lleugers per conèixer les 
necessitats de la xarxa i un segon per conèixer les necessitats dels vehicles 
pesats.  
 

3.5.2.1. Característiques del model de distribució 
 

El model no pot ser únic per tots els viatges, s’ha d’analitzar un grup de 
models per cada tipus de desplaçament. El que es pretén aconseguir es no 
barrejar els desplaçaments. En aquestes circumstàncies i com no s’inclou el motiu 
de viatge als models de desplaçament interurbans, classifiquem el model per la 
longitud del viatge. 
 

En aquest divisió hi ha dos tipus de viatge, l’intercanvi comercial o de 
serveis i l’intercanvi regional de major longitud i menor quantia. 
 

Apareix un problema en quant no es fàcil establir un llindar entre viatges 
llargs y curts. S’utilitza com estimador el coeficient de correlació amb la longitud 
de manera que s’estableix una divisió en quant a la longitud dels viatges.  

 
De qualsevol manera no s’han de diferenciar tots els aspectes entre viatges 

curts y llargs sinó que el model ha de tenir aspectes comuns. Per aquest motiu es 
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manté constant l’elasticitat de l’indicador de cost en tots els grups que 
s’estableixen al model. 
 
 El modelat ha d’explicar una fracció suficient de la realitat actual en funció 
de variables socio-econòmiques i d’oferta d’infrastructures que es puguin estimar 
a priori durant els anys horitzó de planificació. A mes cal tenir en compte que els 
punts de mesura han d’estar allunyats de les poblacions perquè no interessa 
confondre el trànsit urbà de l’interurbà. 
 

3.5.2.2 Equacions del model 
 
Es separen dos grans grups un de vehicles lleugers i un de vehicles pesats 

per tal de reflectir d’una manera mes concisa les rutes. El model calibrat per 
vehicles lleugers el trobem a l’equació 2. 
 
 Vij = (Pi · Pj)0,3713 · (IMi · IMj)1,804 · e-0,4698 · Cij -28,65           Eq. 2 
 

El coeficient de correlació és 0,736 que implica un 54,2% de la variança 
total. Per millorar-ho al Pla es van separar tres estrats en funció de la distància de 
recorregut. Els estrats 1, 2 i 3 es presenten a les equacions 3, 4 i 5 
respectivament.  

 
 Estrat 1:          
            
 Vij = K · (Pi · Pj)0,8049 · (IMi · IMj)2,450 · e-0,4698 ·Cij - 38,25           Eq. 3 
      
 El valor d’ajust K és el següent: 
 

- Barcelona – Castelldefels; Barcelona – Sabadell; Barcelona – 
Martorell; Barcelona – Rubí: K = 0,47 

- Girona – Banyoles; K = 1,61 
- Tarragona – Vilaseca i Salou; K = 9,75 
- Tarragona – Reus; K = 2,12 
- Tarragona – Cambrils; Tarragona – Torredembarra; K = 3,32 
- Tarragona –Valls; K = 3,08 
- Ripoll – Camprodon; K = 13,06 
- Lleida – Alfarràs; Lleida – Balaguer; Lleida – Almacelles; K = 2,97 
- Cervera – Tarragona; K = 3,65 
- Resta; K = 0,80  

 
 Estrat 2: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,7392 · (IMi · IMj)2,444 · e-0,4698 · Cij – 39,38                     Eq. 4 
 
 El valor d’ajust K és el següent: 
 

- Barcelona – Mataró; K = 6,63 
- Barcelona – Arenys; Barcelona – Canet; Barcelona – Calella; 

Barcelona – Pineda; Barcelona – Malgrat; K = 3,43 
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- Girona – Figueres; Girona – Roses; Girona – L’Escala; Girona – 
Palafrugell; Girona –Palamós; Girona – Sant Feliu de Guíxols; 
K=2,97 

- Girona – La Bisbal; Girona – Verges; Girona – Olot; K = 7,54 
- Tarragona –El Vendrell; K = 24,45 
- Resta; K = 1,33 

 
 Estrat 3: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,4606 · (IMi · IMj)1,437 · e-0,4698 · Cij - 22,23           Eq. 5 
 

- Barcelona – Girona; Barcelona –Lleida; Barcelona – Tarragona; 
K= 15,70 

- Barcelona – Figueres; Barcelona – Reus; Barcelona – La Seu 
d’Urgell; Barcelona – Ripoll; Barcelona – Salou; Barcelona – 
Tortosa; Barcelona – Cambrils; K = 8,30 

- Resta; K = 1,57 
 

La correcció per estrats implica un 66% de la variança global, de manera 
que es millora considerablement el resultat obtingut amb un sol model. 
 

El coeficient K s’aplica a les principals rutes donant una correlació absoluta 
entre el resultat del model i el valor real. Després de la correcció amb el valor de K 
s’arriba a un 88% de la variança global. El 12 % restant fa referència a les rutes 
de càlcul que per la seva menor importància o homogeneïtat no son tractades 
amb el valor de K i es pren un valor mig entre totes elles 
 
 La separació entre vehicles lleugers i pesats ens permet valorar les 
exigències d’una via tant pel que fa al seu projecte constructiu o de remodelació, 
com en referència a les necessitats de trànsit. Així es pot preveure la necessitat 
d’incloure carril per vehicles lents o estimar el tipus de ferm que s’ha de disposar a 
un cert tram.  
 

El model calibrat per vehicles pesats està separat en quatre estrat perquè 
les condicions a tractar no son les mateixes que per vehicles lleugers i perd 
importància la separació dels estrats per quilòmetres. D’aquesta manera els 
estrats en aquest cas es realitzen pel cost que es variable no només amb la 
distància sinó també amb el tipus de via. Les equacions 6,7,8 i 9 mostren els 
estrats per vehicles pesats del Pla del 82 i a continuació de cada equació apareix 
el valor d’ajust K de les principals rutes de l’estrat. 
 
 Estrat 1: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,231 · (IMi · IMj)0,041 · e-0,192Cij - 9,16           Eq. 6 
 

 El valor d’ajust K és 1,79 per totes les rutes 
 
 Estrat 2: 
 
 Vij = K · (Pi · Pj)0,583 · (IMi · IMj)0,833 · e-0,111Cij - 20,1           Eq. 7 
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 El valor d’ajust K és el següent: 
 

- Barcelona – Girona; Barcelona – Lleida; Barcelona - Tarragona: 
K = 20,04 

- Barcelona - Granollers: K = 10,82 
- Tarragona – Vilanova; Tarragona – Sitges; Tarragona - Vilaseca i 

Salou: K = 10,74 
- Girona - Figueres: K = 8,86 
- Resta: K = 1,71 

 
Estrat 3: 
 

 Vij = K · (Pi · Pj)0,136 · (IMi · IMj)0,135 · e-0,135Cij - 0,674              Eq. 8 
 

- Lleida – Balaguer; Lleida – Alfarràs; Lleida – Almacelles:             
K = 12,10 

- Ripoll - Camprodon: K = 15,23 
- Resta: K = 0,83 

 
Estrat 4: 
 

 Vij = K · (Pi · Pj)0,281 · (IMi · IMj)1,23 · e-0,148Cij - 17,6            Eq. 9 
 

- Barcelona – Cardedeu, Barcelona – La Garriga, Barcelona – Sant 
Celoni, Barcelona – Masnou, Barcelona – Premià, Barcelona – 
Banyoles, Barcelona – Reus, Barcelona – Tortosa, Barcelona – 
Capellades, Barcelona – Seu d’Urgell: K=5,98 

- Tarragona – Valls, Tarragona – El Vendrell, Tarragona – 
Torredembarra, Tarragona – Cambrils: K = 15,56 

- Tarragona – Tortosa, Tarragona – Lleida: K = 23,80 
- Tarragona – Vilafranca, Tarragona – Reus: K = 37,56 
- Girona – Palafrugell, Girona – Sant Feliu de Guíxols, Girona – 

Verges, Girona – Cassà de la Selva, Girona – Santa Coloma de 
Farners: K = 6,07 

- Girona – Olot, Girona – Banyoles, Girona - Angles: K = 13,76 
- Resta: K = 1 

 

3.5.2 Model de distribució modal 
 
Pel que fa al model de distribució modal cal tenir present el caràcter 

unimodal en quant no hi ha selecció de mode de transport del pla. Aquesta 
simplificació ens permet treballar tenint en compte només les necessitats de 
mobilitat de la població i les característiques de les vies de comunicació, a mes 
d’obviar un pas en el modelat. 

 
Aquest pas està definit en els models de trànsit, però es pot obviar en el 

tipus de problema que es presenta al Pla, ja que en tot moment estem parlant del 
mateix mode de transport. 
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3.5.3 Model d’assignació 
 
 Per poder garantir que la formulació està d’acord amb la realitat s’han de 
complir dues condicions. 
 

- Que existeixi un ajust dins els límits prefixats entre la matriu de 
demanda generada pel model i la matriu observada obtinguda a 
les enquestes. 

- Que la matriu generada assignada a la xarxa reprodueixi, dins 
d’uns límits prèviament fixats, la sol·licitació existent observada 
mitjançant la campanya d’aforaments de trànsit. 

 
Per obtenir la sol·licitació dels arcs s’ha de representar el comportament 

dels viatgers quan seleccionen camins a la xarxa. Aquest procés consisteix en 
assignar als viatges un arbre de camins de cost mínim. 
 

El model d’assignació pretén determinar per quina ruta els vehicles es 
desplacen entre dos punts. La manera d’estimar l’assignació de ruta es mitjançant 
el mètode de recorreguts múltiples que pren el camí mínim entre cada origen - 
destí. 
 

3.6 Etapa de prognòsis 
 
Aquesta etapa es caracteritza per definir una hipotètica situació futura, tant 

amb l’evolució socio - econòmica com en l’oferta d’infrastructures. Per aquest 
motiu es varen realitzar estudis de formulació d’escenaris socio - econòmics, la 
definició de diverses alternatives d’oferta infrastructural i l’aplicació dels models 
per l’avaluació de resultats. 
 

3.6.1 Formulació d’escenaris socio - econòmics 
 
 El Pla es va fixar un llindar de 20 anys pel qual s’havia de preveure 
l’escenari socio - econòmic. Els aspectes analitzats son la previsió demogràfica i 
la de motorització. 
 
 Per la previsió demogràfica es van tenir en compte les dades estadístiques  
de diversos fenòmens demogràfics com son: 
 

- Mortaldat: probabilitats i perspectives de supervivència per edats i sexe. 

- Fecunditat: Tasses de fecunditat per edats. 

- Nupcialitat: Tasses de nupcialitat per edat i sexes. 

- Migracions: Tasses d’emigració i de immigració per edat i sexes. 
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Amb aquestes dades es passava a fer dos tipus d’hipòtesis, la alta i la 
baixa pel període entre 1981 i 1991, mentre pel període 1991 i 2001 es va 
treballar amb una metodologia diferent amb dues hipòtesis la tendencial i la 
programada. 

 
En quant a la motorització es van establir altres criteris d’anàlisi en funció 

de les dades que es tenien, de manera que es va realitzar una projecció 
tendencial, amb la hipòtesis de saturació de 500 vehicles per cada 1000 habitants 
al 2000.  

 
 D’aquesta manera l’índex de motorització era directament proporcional a la 

dinàmica econòmica de cada zona i a la dinàmica demogràfica. A més la tassa 
d’increment de l’índex de motorització segueix una funció inversa hiperbòlica de 
proporcionalitat en relació a l’índex de motorització de l’any base i que tendeix a 
zero per un IM de 500. 

 

3.6.2. Definició d’alternatives 
 
Amb les dades obtingudes a partir del nou escenari socio - econòmic es 

van definir les alternatives d’actuació i es van treure unes conclusions de cara a la 
xarxa de carreteres i les previsions de creixement. Es van establir tres grups de 
problemes i les seves solucions: 
 
 Per resoldre els problemes de congestió s’havia d’actuar a: 
 

- l’eix litoral 

- L’eix Barcelona - Lleida per la N-II 

- L’eix Llobregat Barcelona - Manresa 

- L’eix del Congost Vic - Barcelona 
 
 

Per resoldre els problemes d’accessibilitat s’havia d’actuar a: 
 
- L’eix occidental Catalunya, Amposta i el Pont de Rei 

- L’eix transversal entre Osona i el Gironès 

- L’eix Pirenaic 

- Desconnexió entre Cerdanya - Berguedà; Ripollès - Cerdanya; Osona - 
Garrotxa; Pallars - La Vall d’Aran. 

 
 
Per resoldre els problemes de model territorial s’havia d’actuar per: 
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- Crear l’eix transversal Cervera - Girona 
- Potenciar els trams costa interior: Tarragona - Tàrrega; Barcelona - 

Manresa; Barcelona - Vic; Lloret - Olot. 
 

Aquestes conclusions del pla van servir per establir les necessitats per al 
desenvolupament d’una xarxa de comunicacions coherent amb les necessitats del 
creixement econòmic. Actualment es pot concloure un cop s’ha superat el llindar 
de temps per al qual estava previst aquest pla que una gran part de les previsions 
s’han complert i que les necessitats actuals s’han d’establir amb la redacció d’un 
altre pla de carreteres que tingui en compte els canvis de la societat i les noves 
previsions que suposen aquests canvis.  

 

3.7 Etapa d’avaluació 
 
La darrera etapa es la d’avaluació que té com objectiu establir una sèrie 

d’indicadors que permetin la presa de decisions respecte a l’alternativa mes 
adequada. La elecció es feia entre la xarxa proposada, la xarxa variant i 
l’alternativa nul·la. 

 
 Els tres grups d’indicadors sobre els que es fa referència a l’anàlisi 

multicriteri son els beneficis funcionals, els beneficis econòmics i els beneficis 
medioambientals: 

 
1. Avaluació funcional: Es consideren tres aspectes fonamentals: 

 
- L’àmbit de servei 

- L’àmbit de seguretat i confort 

- L’àmbit ambiental 
 

2. Avaluació econòmica: Es consideren sis criteris per valorar les 
alternatives: 

 
- Càlcul de l’eficiència econòmica global. 

- Càlcul de despeses i beneficis. 

- Beneficis a usuaris. 

- Benefici dels operadors. 

- Benefici de l’Administració 

- Distribució territorial dels beneficis. 
 

3. Avaluació de l’impacte territorial: Es realitza mitjançant la ponderació 
dels següents indicadors: 
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- Densitat de la xarxa (km/km2). 

- Demanda potencial (hab/km). 

- Qualitat de la xarxa. 

- Accessibilitat. 
  


