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4. Actualització de les variables del model 
 

El límit del Pla es va fixar pel 2001, any límit pel qual s’havia realitzat una 
sèrie d’hipòtesi sobre l’evolució dels indicadors que influïen a l’estudi i s’havien 
aplicat sobre el model per arribar a una nova demanda de trànsit futura. 

 
Altres estudis ja han comprovat i valorat l’eficiència de les hipòtesis. 

L’objectiu d’aquesta tesina és establir unes noves elasticitats per aplicar el model 
de demanda i per aquest motiu s’han de realitzar les mateixes feines que es van 
fer al Pla.  

 
S’han de recollir les dades necessàries per trobar les noves elasticitats. 

Fent referència a d’altres tesines anteriors tenim el recull de paràmetres d’aquest 
model que son: el nombre de vehicles que es desplacen entre dues zones que 
s’obté de les dades recollides de IMD, la població de les 113 zones en que es 
divideix Catalunya, l’índex de motorització de cadascuna d’aquestes zones i el 
cost de circulació. 
 

4.1 Obtenció de dades 
 

4.1.1 Dades de població i índex de motorització. 
 

Les dades amb les que es treballa per realitzar el calibrat son les que 
s’obtenen d’altres estudis i recopilacions anteriors que ens porten a dades de 
1999. La mancança de dades actuals que presentin prou homogeneïtat porta a fer 
ús d’aquestes dades lleugerament desfasades.  

 
Els valors necessaris de població i índex de motorització estan desglossats 

directament en  les 113 zones en que es divideix Catalunya per realitzar els 
càlculs del model. Aquestes dades s’han obtingut de la tesina De Pablo [3] i es 
mostren a la taula 4.1. 

 
ZONA IMD 

1999 
Població 

1999 
Barcelona 427 2019149 
Castelldefels 422 227966 
Badalona 373 363260 
Molins de Rei 468 80609 
Martorell 567 50499 
Olesa de Montserrat 435 24478 
Esparreguera 442 20244 
Terrassa 466 184508 
Rubí 481 114467 
Montcada i Reixach 449 108872 
Sabadell 469 227607 
Castellar del Vallès 470 18890 
Caldes de Montbui 476 22253 
Mollet del Vallès 490 114473 

Montornès del 
Vallès 475 33377 

Granollers 492 83932 
Cardedeu 472 25525 
La Garriga 600 26836 
St. Celoni 447 23603 
Montgat 480 13654 
El Masnou 475 34317 
Premià de mar 464 41753 
Vilassar de mar 576 24552 
Mataró 433 123191 
Arenys de mar 439 23239 
Canet de mar 418 15676 
Calella 419 12503 
Pineda 421 20981 
Malgrat 430 27723 
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Roses 560 21418 
Llançà 470 9445 
Figueres 558 52957 
La Jonquera 552 5067 
L'escala 580 9619 
La Bisbal 489 13276 
Palafrugell 547 24837 
Palamós 520 21761 
St. Feliu de Guíxols 588 26982 
Verges 555 14108 
Olot 497 43743 
Banyoles 503 24429 
Girona 532 116564 
Cassà de la Selva 536 9998 
Llagostera 503 13606 
Lloret de Mar 516 19041 
Vidreres 544 8161 
Sta. Coloma de 
Farners 540 15426 

Blanes 436 29615 
Hostalric 502 9954 
St. Hilari Sacalm 452 9871 
Anglès 486 12921 
Valls 470 34908 
Vilafranca del 
Penedès 479 52054 

St. Sadurní d'Anoia 460 16293 
El Vendrell 480 48505 
Vilanova i la Geltrú 404 86775 
Sitges 419 18546 
Torredembarra 438 21315 
Tarragona 463 129188 
Vilaseca i Salou 468 25023 
Cambrils 485 35207 
Reus 449 108199 
Montblanc 421 15119 
Sta. Coloma de 
Queralt 482 3303 

Falset 412 7302 
Flix 390 6091 
Mora d'Ebre 385 16110 
Tortosa 395 41506 
L'Ametlla de Mar 448 6911 
Amposta 400 38551 
St. Carles de la 
Ràpita 352 11106 

Alcanar 386 7801 
Ulldecona 386 10313 
Gandesa 314 12283 
Puigcerdà 477 13582 
Ripoll 526 18129 
Camprodon 446 8111 
Prats del Lluçanès 462 7183 
Torelló 476 25441 
Manlleu 468 25940 
Vic 400 49636 
Tona 481 14672 
Centelles 455 11984 
Igualada 454 63306 
Capellades 445 18609 
Calaf 888 6552 
Cardona 416 5819 
Navas 451 6169 
Súria 422 8046 
Sallent 434 13976 
Moià 444 7076 
Manresa 498 100241 
St. Vicenç de 
Castellet 423 13655 

Gironella 448 12041 
Berga 439 20058 
Guardiola de 
Berguedà 386 5645 

Solsona 488 10702 
Les Borges 
Blanques 433 15519 

La Granadella 423 5834 
Ponts 462 9852 
Balaguer 516 26978 
Alfarràs 446 6717 
Cervera 483 16564 
Lleida 434 150745 
Mollerussa 500 33695 
Almacelles 444 5515 
Tàrrega 464 19863 
Agramunt 477 7039 
La Seu d'Urgell 467 16496 
Tremp 420 12452 
El Pont de Suert 405 3633 
Sort 411 5952 
Vielha e Mijaran 477 7619 

 
Taula 4.1. Dades de població i índex de motorització 

 

4.1.2. Costos generalitzats del transport 
 
 Per definir el cost de funcionament s’estableixen quatre valors a definir, 
que son: 
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- Cost de funcionament. 

- Valor del temps de l’usuari de la xarxa. 

- Cost dels peatges 

- Cost bonificacions per seguretat i confort. 
 

4.1.2.1 Cost de funcionament dels vehicles 
 
El cost de funcionament d’un vehicle porta una sèrie de despeses que 

son funció principalment del tipus de vehicle, del tipus de carretera, del pendent 
i de la velocitat mitja del recorregut.  

 
Les components que formen part del cost de funcionament dels vehicles 

poden classificar-se en dos grans grups en funció de la seva dependència a la 
velocitat: 

 
1. Despeses de funcionament independents de la velocitat de circulació. 
 

- Impostos 

- Garatge 

- Assegurança 

- Interès del capital 

- Amortització 
 
2. Despeses de funcionament dependents de la velocitat de circulació. 
 

- Consum de combustible 

- Consum de lubricants 

- Desgast i reparació de rodes 

- Conservació 
 

Les dades sobre les que es treballen en aquesta tesina estan obtingudes 
de l’estudi realitzat per Monedero [4], en el qual no va considerar les despeses 
de funcionament que no depenen de la longitud de recorregut. Per aquest 
motiu les despeses de funcionament dels vehicles calculats estaran formats per 
les següents components.  

 
- Despeses d’amortització 
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- Despeses de conservació 

- Consum de combustible 

- Consum de lubricants 

- Cost del pneumàtics. 
 

A continuació es presenta un resum de les despeses calculades segons 
cada component per arribar al cost de funcionament del vehicles. 

 
Despeses d’amortització: 
 
Els valors calculats per l’any 2000 son: 
 
CPK = 0,077 €/km per turismes 
 
CPK = 0,096 €/km per vehicles pesats 

 
 Despeses de conservació: 
 
 Les despeses de conservació (frens, reparacions, etc.) depenen de la 
velocitat de manera que el seu càlcul es va realitzar per cada una de les 
velocitats assignades a cada tipus de tram. A la taula 4.2 es resumeixen 
aquests valors per vehicles lleugers i pesats: 
 

Despeses de conservació per vehicles lleugers segons trams 
Velocitat CPK (€/km) 

35 0,030 
45 0,027 
60 0,024 
70 0,022 
80 0,021 
90 0,020 

100 0,019 
110 0,018 

 
 

 

Despeses de conservació i manteniment de vehicles pesats segons velocitat 
VELOCITAT (km/h) CPK (€/km) 

30 0,183 
40 0,129 
45 0,087 
50 0,071 
60 0,042 
65 0,040 
70 0,040 
75 0,040 
90 0,040 
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Taula 4.2. Despeses de conservació i manteniment 
 
 Consum de combustible 

 
Fa referència al que costa circular en quant a consum de carburant i 

d’altres necessitats de manteniment del vehicle, i s’estableix segons una relació 
entre el consum de carburant  i la velocitat. La relació està expressada a 
l’equació 10 i els resultats es mostren a la taula 4.3.  

 
 C = 18,9 – 0,50 V + 6,62·10-3 V2 – 0,21·10-4 V3      Eq. 10 
 
On C és el consum en litres cada 100 km i V és la velocitat en km/h.  
 

  
Cost de Combustible en vehicles lleugers 

Velocitat(km/h) Consum CPK (€/km) 
35 64 0,026 
45 61 0,025 
60 58 0,023 
70 57 0,023 
80 58 0,023 
90 59 0,024 

100 64 0,026 
110 72 0,029 

 
Cost de Combustible en vehicles pesats 

Velocitat(km/h) Consum CPK (€/km) 
30 235 0,071 
40 210 0,063 
45 205 0,062 
50 200 0,060 
60 210 0,063 
65 220 0,066 
70 235 0,071 
75 250 0,075 
90 295 0,089 

 
Taula 4.3. Cost de combustible 

 
 Cost de lubricants 
 
 El consum d’oli depèn directament del consum de combustible. Per 
aquest motiu es calcula el cost de lubricants a partir del de combustible, els 
resultats els trobem a la taula 4.4. 
 
  

Cost de lubricants en vehicles lleugers 
Velocitat(km/h) CPK (€/km) 

35 0,0019 
45 0,0017 
60 0,0017 
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70 0,0016 
80 0,0017 
90 0,0017 

100 0,0029 
110 0,0032 

  
Cost de lubricants en vehicles pesats 

Velocitat(km/h) Consum 
30 0,0045 
40 0,0040 
45 0,0040 
50 0,0038 
60 0,0040 
65 0,0042 
70 0,0045 
75 0,0048 
90 0,0056 

  
Taula 4.4. Cost de lubricants 

 
Cost de pneumàtics 
 
El canvi de pneumàtics depèn bàsicament de la velocitat de la carretera, 

el nivell de servei i el tipus de terreny. A partir d’això i del preu de pneumàtics 
es pot calcular el preu per quilòmetre. Les dades es resumeixen a la taula 4.5. 

 
Cost de pneumàtics 

Lleugers Pesats tipologia R (km) CPK (€/km) R (km) CPK (€/km) 
1 61150 0,005 107950 0,039 
2 52800 0,006 107950 0,039 
3 40000 0,008 52600 0,08 
4 25000 0,012 37000 0,114 
5 46750 0,006 97200 0,043 
6 33300 0,009 52600 0,08 
7 22000 0,014 29850 0,141 
8 41750 0,007 81150 0,052 
9 28600 0,011 48500 0,087 

10 18900 0,016 30300 0,139 
11 21500 0,014 43000 0,098 
12 21500 0,014 43000 0,098 
13 55600 0,005 88700 0,047 
14 66700 0,005 125000 0,034 
15 36167 0,008 67767 0,062 
16 46300 0,006 89500 0,047 
17 33300 0,009 85000 0,049 
18 25000 0,012 44750 0,094 
19 46075 0,007 74700 0,056 

 
Taula 4.5. Cost de pneumàtics 
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Resultats de cost de funcionament 
 
Després d’analitzar cada un dels components del cost de funcionament 

en funció del tipus de vehicle i la velocitat es presenta el resultat conjunt 
aplicant la divisió per tipologia de trams com veiem a la taula 4.6.  

 
Despeses de funcionament del vehicles 

Vehicles lleugers vehicles pesats tipologia velocitat CPK (€/km) CPK (€/km) 
1 - 60 km/h 0,1319 0,2885 
2 - 70 km/h 0,1306 0,2711 
3 - 60 km/h 0,1344 0,3726 
4 - 45 Km/h 0,1435 0,4687 
5 - 80 km/h 0,1305 0,2498 
6 - 70 km/h 0,1339 0,3120 
7 - 60 km/h 0,1406 0,3905 
8 - 90 km/h 0,1306 0,2635 
9 - 80 km/h 0,1346 0,2933 

10 - 70 km/h 0,1408 0,3709 
11 – 110 km/h 0,1424 0,3286 
12 – 110 km/h 0,1424 0,3286 
13 – 35 km/h 0,1414 0,4024 
14 – 60 km/h 0,1314 0,2657 
15 – 90 km/h 0,1317 0,2737 
16 – 70 km/h 0,1314 0,2790 

17 – 100 km/h 0,1347 0,2659 
18 – 90 km/h 0,1354 0,3008 
19 – 60 km/h 0,1335 0,2884 

 
Taula 4.6. Cost de funcionament 

 

4.1.2.2. Valor del temps de l’usuari de la xarxa 
 
El valor del temps és una manera d’indicar el cost d’oportunitat del temps 

que es dedica a desplaçar-se. Es pot suposar que el valor del temps depèn de 
les persones, del seu nivell econòmic i de les activitats que desenvolupen en 
aquest temps. Per calcular el valor de l’hora estalviada s’han de conèixer el 
motiu del viatge, l’ocupació mitjana dels vehicles i el salari mig de l’usuari de la 
xarxa.  

 
El valor del temps estalviat segons el motiu de viatge es contempla en la 

següent taula on s’inclouen els principals motius de desplaçament: 
 

Valor adoptat de l'hora estalviada 

Motiu de viatge Valor de 1h de temps 
estalviada Valor adoptat 

Domicili - feina De 30 a 40 % renta horària 40% 
Negocis privats i 
compres 

De 30 a 40 % renta horària 40% 
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Oci De 20 a 30 % renta horària 30% 
Treball - Treball Cost salari mig net 100% 
Altres De 30 a 40 % renta horària 40% 
 

Taula 4.7 Valor del temps 
 
A partir d’un salari mig de 16306,66 €, duna ocupació mitja de 1,5 

persones per vehicle i adoptant els valors d’hora estalviada de la taula anterior 
obtenim: 
 

Valor del temps = 6,09 €/hora/cotxe .................vehicle lleuger 

Valor del temps = 10,97 €/hora/vehicle.................vehicle pesat 
 

4.1.2.3. Cost de Peatges 
 
El cost dels peatges s’obté de dos valors mitjos estimats segons el preu 

per km de les diferents concessionàries que hi ha a Catalunya, ACESA, 
AUMAR, AUTEMA, TÚNEL DEL CADÍ, TABASA i AUCAT. En aquestes vies es 
diferencien tres grups de vehicles: 

 
- Lleugers: inclouen motocicletes, turismes i furgonetes de dos 

eixos. 

- Pesats 1: inclouen camions i autocars de dos o tres eixos i 
turismes amb remolc de doble pneumàtic 

- Pesats 2: inclou camions i autocars de mes de tres eixos. 
 
Les dades de cost de peatge mig a Catalunya segons el tipus de 

vehicles son les següents: 
 

- Peatge per vehicles lleugers : 0,07 €/km 

- Peatge per vehicles pesats 1 : 0,11 €/km 

- Peatge per vehicles pesats 2 : 0,14 €/km 
 

4.1.2.4. Bonificacions per seguretat i confort 
 
Les bonificacions per seguretat i confort es un cost extraordinari que es 

té en compte només per a vehicles lleugers i que val 0,01 €/km 
  
 A partir d’aquestes dades es pot establir un resultat final de cost que 

s’estima en euros per km i que s’estableix en funció del tipus de via segons la 
classificació de la taula 4.8. 
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Classificació dels trams de via segons tipologia. 
 

Tipologia Classe de Plataforma Tipus de terreny 
1 Carretera de 2 carrils (6/6m) Pla/ondulat 
2 Carretera (6/6-6/8 m) Pla/ondulat 
3 Carretera (6/6-6/8 m) Accidentat 
4 Carretera (6/6-6/8 m) Muntanyós 
5 Carretera (7/8-7/10 m) Pla/ondulat 
6 Carretera (7/8-7/10 m) Accidentat 
7 Carretera (7/8-7/10 m) Muntanyós 
8 Carretera (7/12 m) Pla/ondulat 
9 Carretera (7/12 m) Accidentat 

10 Carretera (7/12 m) Muntanyós 
11 Autopistes Lliures Pla/accidentat 
12 Autopistes de peatge Pla/accidentat 
13 Travessia (carretera normal)  
14 Enllaç autopista  

15 Desdoblament sense 
encreuaments Pla/accidentat 

16 Desdoblament amb 
encreuaments Pla /accidentat 

17 Via Express (autovia) Pla 
18 Via Express (autovia) Accidentat 
19 Travessia mes carretera rural  

 
Taula 4.8. Tipologia de vies 

 
Per trobar el cost de circulació entre dues poblacions es pren el cost 

unitari de la taula 4.6. que depèn del tipus de vies que es defineix a la taula 4.8, 
i la distància entre les dues zones que s’ha obtingut de les dades de la Guia 
Campsa [9], i es calcula com el producte d’aquest dos valors. 

 
 

4.1.3 Dades de desplaçament 
 
El volum de desplaçaments entre dues zones es defineix directament 

com la IMD en el tram de via que les uneix. Per realitzar els càlculs s’ha de 
tenir en compte, que la IMD entre dues poblacions no implica la quantitat de 
desplaçaments que es realitzen entre els nuclis urbans, sinó el nombre de 
vehicles que circulen per la via i que poden venir de qualsevol altre punt i tenir 
qualsevol destinació.  

 
El model del 1982 es va calcular a partir de les dades de població, índex 

de motorització, cost de desplaçament i segons les dades de mobilitat 
obtingudes a través d’unes enquestes. Les dades d’aquests enquestes es 
podien extrapolar directament com la intenció d’un vehicle a circular de d’un 
punt fins a un altre. Al tractar les dades de IMD apareix un problema ja que no 
es possible conèixer la mobilitat de cada vehicle, només es sap per on estan 
passant, però no d’on venen els vehicles ni on van. Això comporta una pèrdua 
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d’informació molt important ja que el model té la seva base teòrica en definir els 
desplaçaments entre nuclis de població.  

 
A més el model té com a principal objectiu reconèixer les vies mes 

conflictives que seran les connexions amb les grans capitals. Aquestes vies 
presenten un handicap important en quant son la unió de moltes vies i poden 
suposar l’arribada des de moltes poblacions diferents. L’exemple més evident 
el tenim a Barcelona quan es pretén establir la relació amb qualsevol població 
de la rodalia, Sabadell, Martorell, Molins de Rei, Castelldefels... Les dades de 
IMD no seran  exactament la capacitat d’atracció entre els dos nuclis, ja que els 
vehicles poden venir de qualsevol altre població del voltant, o tenir la destinació 
en qualsevol localitat. Per aquest motiu l’estimació de vehicles circulant en 
rutes properes a Barcelona pot portar a errors.  
 
 Aquest problema que es presenta a les rodalies de les grans ciutats i 
sobretot de Barcelona també existeix a les rutes de llarga distància per 
exemple entre les quatre capitals de província ja que estem parlant d’autopistes 
molt transitades que inclouen trànsit periurbà, trànsit comarcal, trànsit provincial 
i trànsit estatal. Això comporta que l’estimació del volum de vehicles entre dues 
poblacions per autopistes, autovies o nacional tingui una certa variabilitat.  
 
 A conseqüència d’això apareix un altre punt d’error en aquest aspecte, ja 
que es pot donar que entre poblacions de segon ordre tinguem un nombre molt 
elevat de vehicles circulant, IMD elevada, que en cap cas es desplacen d’una 
població a la següent sinó que circulen per les vies més importants. La 
influència d’aquests municipis es despreciable en la mobilitat del parc de 
vehicles i s’ha d’analitzar tram per tram per obviar la seva afectació al model.  
 
 De totes maneres la finalitat real del model es definir les necessitats de 
mobilitat i no tant els desplaçaments entre nuclis per aquest motiu l’estimació 
que s’obté serà suficient per tenir un primer ordre de magnitud de les 
necessitats actuals i futures.  
 

El model del pla de carreteres de 1982 presentava els estrats centrats en 
les quatre capitals de província i es definien bàsicament les rutes que tenien 
com a destí - origen Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida. L’augment del parc 
d’automòbils a Catalunya porta a establir els desplaçaments en transport privat 
com a base de totes les relacions entre pobles i ciutats i sobretot entre les 
poblacions mes petites. Les grans ciutats tenen l’alternativa del transport públic 
mentre als petits pobles és cada cop mes important la comunicació amb 
transport privat.  

 
Per aquest motiu paradoxalment al que es presentava al model del 82 

els desplaçaments prop de les grans ciutats han d’incloure el transport públic 
disminuint l’eficiència del model per explicar fenòmens de desplaçament en 
transport privat.  

 


