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1.  OBJECTE 

L’objecte d’aquest estudi és avaluar l’impacte de la possible modificació del 

carrer Colom en restringir un dels carrils, actualment destinat a l’aparcament 

lliure, a la circulació del transport públic, taxis i bicicletes, dins del marc del Pla 

Director de Mobilitat de Terrassa. 

Per a dur a terme aquest objectiu serà necessari aprendre els conceptes bàsics 

de l’enginyeria del trànsit i quin és el funcionament del programa Aimsun 6 

(versió 0.2); un simulador de trànsit de nova adquisició per part del departament 

d’enginyeria mecànica de l’Escola. 

2.  JUSTIFICACIÓ 

El transport és un sector estratègic clau per a la producció i el consum, que ha 

estat el detonant de l’obertura econòmica dels països, ha aportat un sistema més 

robust en front de la deslocalització i ha estimulat el desenvolupament del sector 

serveis i de noves tecnologies a escala mundial. Així doncs, no és d’estranyar 

que en l’actualitat el transport representi, aproximadament, un 10% del PIB de 

l'Europa dels 27 (a EUA un 10,7%). En aquest sentit, el de demostrar la 

importància del transport en les nostres vides, figuren els paràgrafs següents. 

L’any 2005, el sector serveis relacionat amb el transport donava feina a uns 8,8 

milions de persones en l'EU-27. Aproximadament, dues terceres parts d’aquest 

col·lectiu treballaven en transport terrestre (carretera, transport guiat i  fluvial), el 

2% en transport marítim, el 5% en transport aeri i el 30% restant en activitats 

auxiliars relacionades amb el transport (càrrega, descàrrega, emmagatzematge, 

agències de transport, etc.). 

A més a més, cal dir que la despesa familiar de l'EU-27 va assolir els 893 milers 

de milions d’euros l’any 2006, o el que és el mateix, un 13,6% del consum total 

de les famílies (a Espanya un 11,8%). 

Un altre aspecte a destacar és el transport de passatgers i mercaderies. L’any 

2006 la demanda de transport terrestre va ser de 5.746 milers de milions pkm o 

11.674 km/persona, el 80% dels quals va ser en automòbils. Paral·lelament, les 

mercaderies transportades durant aquell mateix any van ascendir a 2.595 · 109 

de tkm, on el 72,7% de les quals van tenir lloc per carretera.  
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No cal dir que les dades ofertes estan en constant evolució, tal i com mostra la 

figura 2.1, on hi ha representat el creixement percentual del producte nacional 

brut i els passatgers i mercaderies transportades en la última dècada. 

 

Figura 2.1: Creixement percentual del transport a l’EU-27 entre 2005-06. FONT: EU energy 

and transport in figures. 

Com a conseqüència d’aquest increment de la demanda de transport, s’ha 

generat tota una problemàtica entorn d’aquest. És el que es coneix com el cost 

del transport. Es tracta d’un concepte que proporciona el cost total d’aquest, 

diferenciant-ne dos grans grups: els costos externs i de congestió i els costos 

interns.  

Quant als costos externs i de congestió, cal esmentar els següents punts. Per 

una banda, els externs són suportats, en general, per la societat i estan formats 

per la despesa pública (costos de provisió d’infraestructures i de serveis) i 

externalitats (accidents, soroll, pol·lució atmosfèrica, canvi climàtic, etc.). D’altra 

banda, els costos de congestió estan constituïts per sobrecostos d’operació 

directe (combustible, pneumàtics, etc.), sobrecostos per temps de congestió i 

sobrecostos d’externalitats (pol·lució, canvi climàtic, etc.). A tall d’informació, tal i 

com conclou un estudi realitzat pel RACC (La congestión en los corredores de 

acceso a Madrid, 2009), prop d’un milió de persones suporten congestió en els 

accessos a Madrid durant les sis hores en les que es concentra la congestió 

circulatòria. Aquest fet implica una pèrdua de 330.000 h/dia sobre el viari d’accés 

a Madrid o, el que és el mateix, un cost de 840 M€ anuals, equivalents, al 0,6% 

del PIB de la Comunitat de Madrid. En el cas de Barcelona (vegeu La congestión 

en los corredores de acceso a Barcelona, 2007), el nombre de persones 

afectades per la congestió és de més de mig milió, fet que suposa la pèrdua de 



eS Estudi i simulació de xarxes urbanes de transport  
  sota condicions d’alteració de la xarxa viària  

 - 10 -

105.000 h sobre el viari d’accés a Barcelona i és la responsable de la pèrdua de 

384 M€ anuals, equivalents al 0,3% del PIB català. 

Pel que fa als costos interns, cal dir que representen el 80 ÷ 90% sobre el total 

dels costos de transport i són els propis d’operació per l’ús, relacionats amb els 

veh·km produïts (costos de combustible, lubricants, pneumàtics, manteniment i 

reparació, etc.).  

D’altra banda, tenen especial rellevància les inversions que s’han dut a terme a 

Catalunya durant els últims 15 anys. Tal i com mostra la figura 2.2, la inversió 

durant l’any 2007 va ascendir a 776 M€, el 42% del qual va ser per a carreteres 

de la Generalitat i el 35% per a carreteres de l’Administració Central. A tall 

d’informació, cal comentar que aproximadament el 88% del pressupost anual en 

aquest mateix any anava destinat a tasques de construcció i manteniment. 
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Figura 2.2: Inversions a la xarxa de carreteres de Catalunya, 1992 – 2007. FONT: DPTOP 

En els últims anys, els models de simulació han esdevingut una de les eines més 

esteses i potents a nivell mundial, per la seva habilitat demostrada de respondre 

a la pregunta “Què passaria si...?”. És per això que des de la UE s’ha impulsat 

un Pla d’Acció al voltant dels Sistemes de Transport Intel·ligent (ITS) per al 

transport per carretera. Aquests han de contribuir a superar tres grans reptes per 

a la mobilitat a Europa, és a dir, han de permetre reduir la congestió i optimitzar 

l’ús de la capacitat existent, incrementar la seguretat i adreçar l’impacte negatiu 

en el medi ambient.   

És en aquest sentit, el de tenir un transport més segur, econòmic i sostenible, on 

es veu justificat l’estudi que té lloc a continuació. 
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3.  ABAST 

Aquest estudi contempla els següents aspectes: 

- S’inclourà el resultat de l’aprenentatge en flux microscòpic i simulació, 

necessari per a comprendre el funcionament del programa Aimsun; un 

temari que no s’ha impartit al llarg de la carrera i que és continuació de 

l’assignatura Enginyeria del transport. 

- Es consideraran els principals models de simulació del trànsit disponibles 

al mercat i el tipus de simulació que aquests permeten dur a terme. 

- Es descriuran algunes de les principals característiques i aplicacions que 

ofereix el programa Aimsun 6 (v 0.2); un simulador de trànsit adquirit el 

desembre de 2008 per part del departament d’enginyeria mecànica de 

l’ETSEIAT. 

- S’estudiarà el problema de la mobilitat a la ciutat de Terrassa, en especial 

atenció a la zona universitària corresponent als carrers adjacents a 

l’ETSEIAT. 

- Es simularà la zona estudiada per a diversos escenaris: (1) situació 

actual, (2) situació actual fent la modificació en el carrer Colom i (3) la 

situació actual amb la modificació en el carrer Colom i restringint la 

velocitat a 30 km/h en tot el viari.  

- Es reforçaran eventualment les dades proporcionades per l’Ajuntament 

de Terrassa amb algunes observacions o treball de camp, a fi i efecte de 

contrastar-les o adquirir les no disponibles. 

- Es proporcionarà l’ordre de magnitud dels costos externs i de la congestió 

del transport en l’àrea d’estudi. 

D’altra banda, en aquest estudi no s’inclouran els aspectes referents a la fase 

d’execució, és a dir, canvis en la senyalització horitzontal i vertical, possibles 

obres d’adaptació, etc. 
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4.  CONCEPTES BÀSICS DE L’ENGINYERIA DEL 

TRÀNSIT 

4.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES 

Aquest apartat descriu les relacions principals entre les característiques que 

conformen el flux de trànsit. Abans però, cal deixar clar que la majoria d’aquestes 

relacions han estat fruit de considerar el trànsit com un flux ininterromput, 

principalment en autovies i autopistes (vegi’s apartat 4.1.3). A l’hora d’exposar 

els models, el lligam entre la teoria i la capacitat de mesura és molt rellevant, ja 

que sovint la teoria depèn d’aquesta capacitat.  

4.1.1. Procediments de mesura 

En primer lloc, cal destacar les principals variables d’interès en la teoria del 

trànsit. Aquestes són: flux (veh/temps), velocitats (distància/temps), temps de 

viatge (temps), ocupació de via o carril (%), densitat (veh/distància), temps de 

separació entre cotxes (temps/veh), espaiat (distància/veh) i concentració 

(mesurada per la densitat o l’ocupació).  

Tal i com es pot observar, totes aquestes variables depenen de la distància i del 

temps i és possible determinar-les mitjançant diversos mètodes. Els més 

representatius al llarg de la història són els que es mostren a la taula 4.1. Tot 

seguit es mostra la figura 4.1, que pretén ajudar a la comprensió dels diferents 

procediments existents. 

Tipus Eina a utilitzar Mesures directes 
Variables no 

determinables

Des d’un 

punt fix 

Comptatge manual, tubs 

pneumàtics, detectors de llaç 

inductiu i càmera de vídeo.  

Comptatge volums, 

fluxos, interval de 

vehicles.  Densitat 

Radars i microones. Velocitat i la resta. 

En una 

secció 

curta 

Parell de tubs pneumàtics 

pròxims, parell de detectors de 

presència, càmera de vídeo.  

Velocitats, volums, 

intervals de vehicles.  Densitat 

(directament) 

Llaç inductiu i microones. Ocupació i la resta. 
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En una 

secció 

llarga 

Fotografia aèria.  Densitat.  
Volums i 

velocitats. Fotografies aèries en lapse de 

temps. 

Velocitat, flux i 

densitat. 

Observador 

en 

moviment 

Observador viatja dins del cotxe. 

Mètode Wardrop i Charlesworth 

(1954).  

Velocitat i temps de 

viatge com a f(x,t). 

Velocitat i volums.  

 

De grans 

àrees amb 

ITS 

Vehicles especialment equipats 

amb sistemes de comunicació. 

Velocitat instantània, 

temps de viatge i/o 

velocitats i/o 

localització 

Fluxos  i 

densitats. 

Taula 4.1: Tipus de procediments de mesura i característiques. FONT: Traffic Flow Theory.  

 

Figura 4.1: Mètodes per a l’obtenció de dades en trànsit. FONT: Traffic Flow Theory.  

4.1.2. Variables d’interès 

En general, el trànsit no és uniforme i varia en el temps i l’espai, tal i com s’ha 

comentat. És per això, que les variables etiquetades com a flux, velocitat i 

densitat són paràmetres de distribucions estadístiques i no valors absoluts.  

4.1.2.1  Flux 

El flux, q, és el nombre de vehicles comptats, N, dividits pel temps considerat, t. 

A més a més, aquest temps no deixa de ser la suma d’intervals de temps entre 

cotxes, h (headway), de manera que és tenen les relacions següents: 

t

N
q           i 




N

i
iht

1
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hh
N

h

N

t

N
q

i
ii

i

1

·
1

1



 (4.1) 

En relació a aquesta última variable, cal destacar els conceptes de distància de 

seguretat, c (eq. 4.2) o separació, g  (eq. 4.3), que és la distància entre el para-

xocs posterior d’un vehicle i el davanter del vehicle següent (fig. 4.2). Les seves 

expressions figuren a continuació, admetent que els vehicles analitzats tenen 

una longitud mitjana L. 

u

L
hg   (4.2)  ugc ·  (4.3) 

 

Figura 4.2: Mesures de separació. FONT: Transportation Engineering.  

4.1.2.2 Velocitats 

La mesura de la velocitat d’un vehicle individual requereix l’observació en el 

temps i l’espai. Així, es defineix la velocitat instantània (eq. 4.4), iu , com: 

)0(
12

12 



 tper
tt

xx

dt

dx
ui  (4.4)  

La primera forma de calcular les velocitats és fent la mitjana aritmètica de 

l’observació. Cal dir que aquesta serà la velocitat temporal, tu , ja que és la 

mitjana dels valors presos al llarg del temps (eq. 4.5). Per contra, és possible 

expressar la velocitat en termes d’espai (eq. 4.6), és a dir, la velocitat espacial, 

su . Aquesta es defineix com el temps mig necessari per creuar una distància 

donada, D , o el que és el mateix, la mitjana harmònica de la velocitat 

instantània dels vehicles. A tall d’informació, cal dir que també és possible 

calcular la velocitat mitjana espacial prenent la velocitat mitjana de tots els 

vehicles d’una secció de carretera en un instant de temps. Vegi’s les expressions 

que figuren a continuació. 
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N

i
it u

N
u

1

·
1

  (4.5)   





N

i i

N

i i

N

i
i

s

uNu

D

N

D

t
N

D
u

111

1
·

1
1

·
1

·
1

 (4.6) 

A mode d’unió, l’any 1952 Wardrop (citat en el document Traffic Flow Theory: A 

state of the art) proporcionà l’expressió que lligava una i altra velocitat (eq. 4.7). 

Tal i com mostra l’expressió següent, s’observa que quan existeix una alta 

variabilitat entre velocitats (per exemple en cas d’accident) la diferència entre les 

dues velocitats és considerable, mentre que per vies ininterrompudes, aquesta 

diferència serà mínima.  

s

s
st u

uu
2

   (4.7) 

En molts casos però, la mesura directe de les velocitats resulta cara. És per això 

que s’empren sistemes de llaç únic (amb distància de detecció fixa, d) i es 

calculen a partir de les dades de flux i d’ocupació de carril (lane occupancy, LO ).  

Aquest últim terme representa la fracció de temps que els vehicles estan sobre el 

detector (eq. 4.8). A més a més, si s’admet com a vàlida l’equació fonamental del 

trànsit (vegi’s apartat 4.1.2.3) i una longitud uniforme dels vehicles, L, s’obté: 

 
  kdL

T

udL
LO i

ii

·...
/







  (4.8) 

 
LO

qdL
us

·
  (4.9) 

4.1.2.3 Densitat 

La densitat, k, és el nombre de vehicles per unitat de longitud i, per tant, només 

pot ser mesurada al llarg d’una secció. Tradicionalment però, els enginyers l’han 

estimada per mitjà del que es coneix com la llei fonamental del trànsit (eq. 4.10). 

su

q
k   (4.10) 
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S’ha demostrat però, que aquesta equació només és aplicable en casos molt 

restringits (trànsit fluid) o quan els intervals de temps i espai tendeixen a zero, ja 

que no deixa de ser una idealització. Altres autors com Wardrop, (citat en el 

document Traffic Flow Theory: A state of the art) han intentat proposar 

modificacions a aquesta expressió, però aquestes tampoc són fiables en 

condicions de congestió. Conseqüentment, un cop iniciada la congestió convé 

mesurar la densitat, doncs no hi ha una expressió exacte per estimar-la. 

4.1.3. Categories de flux vehicular i nivell de servei 

El flux vehicular en instal·lacions de transport, es pot classificar, generalment, en 

dues categories. 

 Flux ininterromput 

Té lloc en les instal·lacions que no tenen elements fixos externs al trànsit (p.e. 

semàfors), i que provoquen interrupcions en el flux. Per tant, les condicions de 

trànsit seran el resultat de les interaccions entre els vehicles que conformin els 

sistema i entre els vehicles i les característiques geomètriques de la via. 

 Flux interromput 

Es dóna en aquelles infraestructures que tenen elements externs que provoquen 

interrupcions periòdiques en el flux. Dins d’aquest grup d’elements s’inclouen 

senyals de trànsit, stops i altres tipus de control (taula 4.2).  

Flux ininterromput Flux interromput 

Autopistes, carreteres de múltiples carrils i 

vies interurbanes.  

Carrers senyalitzats, carrers no 

senyalitzats amb stops, artèries principals, 

passos de zebra i carrils bici.   

Taula 4.2: Tipus d’infraestructures del transport. FONT: Transportation Engineering. 

Notis que els termes flux interromput i ininterromput descriuen el tipus 

d’infraestructura i no la qualitat del flux, ja que una autopista pot trobar-se en 

condicions de congestió, però no per això deixarà de pertànyer a les vies de flux 

ininterromput. 

A fi de descriure la qualitat que ofereix la via a l’usuari, s’utilitza el concepte nivell 

de servei (LOS). Tant en trams urbans com en vies interurbanes es defineixen 

sis nivells de servei, cadascun dels quals porta associada una lletra. Les 

condicions de circulació en cadascun d’aquests nivells és la mostrada a la taula 

4.3. 
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Nivell Via interurbana 

A 
Circulació lliure i fluida. Quan un vehicle n’atrapa a 

un altre, el pot avançar sense sofrir retard. 

B 

Circulació estable a alta velocitat, no s’arriben a 

formar cues. La velocitat dels vehicles més ràpids es 

veu influenciada per altres vehicles. 

C 
Nivell de circulació estable, formació de cues poc 

consistents. Augment de retards en avançaments. 

D 

Condicions inestables; velocitat reduïda en funció 

del vehicles precedents. Formació de cues en punts 

localitzats. Flux intermitent. 

E 

Defineix la capacitat d’una carretera; velocitat 

reduïda i uniforme per tots els vehicles. Formació de 

llargues cues de vehicles. 

F 
Circulació forçada o interrompuda; formació de 

llargues i denses cues. Circulació intermitent. 

Taula 4.3: Nivells de servei en vies interurbanes. FONT: Manual de carreteras. 

4.1.4. Intensitat del trànsit. Definicions 

Es defineix la intensitat del trànsit com el nombre de vehicles que passen a 

través d’una secció fixa de la carretera per unitat de temps. Les unitats més 

utilitzades són les de vehicles/hora (intensitat horària) i vehicles/dia (intensitat 

diària). 

Primerament, cal distingir la diferència entre volum de circulació i intensitat de 

circulació horària equivalent. Mentre que el volum és el nombre de vehicles que 

passen realment a través d’una secció durant un interval de temps, la intensitat 

és el volum dividit per l’interval de temps considerat (inferior a l’hora, normalment 

de 15 min). Conseqüentment, un volum de 100 veh observat durant un període 

de 15 minuts, implica una intensitat de trànsit de 400 veh/h. 

Així doncs, a l’hora d’analitzar la capacitat d’una secció caldrà prendre el valor 

màxim del volum. D’aquesta manera s’obtindrà el que es coneix com el factor 

d’hora punta (FHP) que relaciona el volum horari amb la intensitat de circulació 

punta (eq. 4.11). 

puntacirculaciódeInt

horariVolum

Q

Q
FHP

.4 15

  (4.11) 
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Normalment, la intensitat de trànsit ve condicionada per la demanda, que en 

cada tram varia considerablement. No obstant, en moltes ocasions la capacitat 

de les vies condiciona la intensitat, no només perquè estableix el límit absolut, 

sinó perquè en arribar a unes determinades restriccions, la demanda també es 

veu afectada. 

El factor que més influeix en les variacions de la intensitat és el temps. És per 

això que, des de l’enginyeria del trànsit, interessen especialment dos estats de la 

variable intensitat en funció del temps: 

 La intensitat mitjana diària anual (IMD): és el nombre de vehicles que 

passen per una secció durant un any, dividit per 365. Fonamentalment, 

s’utilitza pel plantejament, és a dir, en: classificació de les vies, càlcul 

d’índex d’accidents, programes de millora, determinació de tendències, 

estudis econòmics, etc. 

 La intensitat horària punta: és el nombre de vehicles que passen per una 

secció durant l’hora que es considera representativa de les condicions de 

major circulació. S’empra pel projecte i l’ordenació: capacitat de les vies, 

característiques de les interseccions i enllaços, control del trànsit, 

coordinació de semàfors i ordenació de la circulació. 

A mode d’informació, cal dir que la intensitat de trànsit en qualsevol carretera 

varia al llarg del temps, seguint una llei formada per una tendència a llarg termini, 

normalment creixent, a la que es superposen unes oscil·lacions cícliques i unes 

variacions aleatòries. Les primeres fan referència, sobretot, al cicle anual 

(distinció entre època de vacances i època laboral, caràcter industrial de la zona, 

situació respecte el centre de la ciutat, etc.), al setmanal (distinció entre dies 

laborals i caps de setmana) i al cicle diari (el més emprat a nivell tècnic). 

4.1.5. Models bàsics 

En relació a l’apartat 4.1.2, cal dir que gairebé tots els models intenten explicar el 

comportament de les variables prèviament comentades al llarg de tot els rang 

d’operació. No obstant, cal veure quina és la naturalesa i localització de les 

dades emprades en la seva utilització, ja que en funció d’aquestes serà possible 

avaluar la veracitat d’aquests models. En altres paraules, no és el mateix prendre 

dades en una via on s’incorpora un carril (flux forçat) que en un coll d’ampolla 

(capacitat màxima) o en una via lliure d’obstacles (flux normal). 

En primer lloc, cal destacar el model dut a terme per Greenshields (1935). 

Aquest va obtenir un model de tipus parabòlic, assumint una relació lineal entre 

velocitat – densitat i acceptant la llei fonamental del trànsit, anteriorment 

presentada. Aquestes expressions es mostren a continuació, juntament amb la 
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seva representació gràfica (fig. 4.3). A tall d’informació, vegi’s que en les 

expressions apareixen els termes velocitat lliure, fu , i densitat de congestió, jk  

(eq. 4.12). 

 jf kkuu /1·      i     ukq ·      













f
j u

u
ukq

2

·    o    











j
f k

k
kuq

2

·  (4.12) 

 

   Figura 4.3: Representacions amb el model de Greenshields. FONT: Elaboració pròpia. 

Cal destacar que durant els següents 50 anys va ser el model de referència en 

aquest camp, tot i presentar alguns problemes. El primer i fonamental, és que el 

model només s’ajusta en condicions de trànsit homogeni (ideal) , i en segon lloc, 

cal dir que la seva elaboració es va basar en dades de trànsit en època de 

vacances, mentre que les investigacions actuals treballen amb dades de viatgers 

regulars, per als qui la via és coneguda i, per tant, l’estimació de les possibilitats 

d’aquesta és molt més acurada. 

El 1959 sorgeix un segon model, desenvolupat per Greenberg (eq. 4.13), on es 

mostra una relació de tipus logarítmic entre la velocitat i la densitat (fig. 4.4). Pel 

que fa a la constant C, cal dir que és la velocitat en condicions de flux màxim. 

 · ln jk
u C

k

 
  

 
 (4.13) 
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k (veh/distància)
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Figura 4.4: Representació velocitat – densitat amb el model de Greenberg. FONT: Elaboració 

pròpia 

Amb els pas dels anys, han anat apareixen altres expressions com: el model 

lineal de dues i tres parts, la corba exponencial transposada (Underwood, 1961),  

la forma exponencial discontinua (Edie, 1961) i la corba en forma de campana. 

Tot i això, si atenem a l’estudi realitzat per Drake (1967), una de les millors 

estimacions dels paràmetres bàsics la donava el model de Edie, l’ajust del qual 

es representa a la figura 4.5. Noti’s que les expressions esmentades es citen al 

document Traffic Flow Theory: A state of the art. 

Aquest autor va ser un dels primers en assenyalar que calia modelitzar les 

relacions entres les variables bàsiques per mitjà de corbes discontinues, en 

observar que hi havia discontinuïtats en les dades properes al flux màxim. En 

aquest sentit, el 1992 Hall, Hurdle i Banks van presentar el gràfic 4.5, que 

responia a la representació generalitzada dels resultats empírics obtinguts al 

llarg dels anys i no a cap equació teòrica. 
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Figura 4.5: Ajust del model de Edie a les dades preses a l’autopista Eisenhower (Chicago, 

1967). FONT: Traffic Flow Theory.  

 

Figura 4.6: Corba generalitzada del model velocitat – flux. FONT: Traffic Flow Theory.  

Ja per acabar, cal dir que els models que van dominar entre les dècades dels 40 

i 60 ja no són vàlids, però tampoc se n’han trobat altres per substituir-los. Tot i 

això, hi ha hagut un gran avanç en la comprensió del comportament del trànsit, 

des del moment en que es va reconèixer que hi ha tres tipus diferents d’operació. 
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4.2. EL FACTOR HUMÀ 

El factor humà fa referència a totes aquelles variables que influeixen en l’evolució 

del trànsit i que són conseqüència de la presa de decisions continua de 

cadascun dels individus que l’integra. Per tant, resulta evident pensar que aquest 

factor esdevé imprescindible en el moment en que es desenvolupen models de 

tipus microscòpic, on cada individu – vehicle és una unitat d’anàlisi. 

A nivell general, cal dir que hi ha tres nivells diferents en el procés de conducció. 

Aquests són: control, guiatge i navegació. El primer nivell comprèn totes aquelles 

activitats relacionades amb l’intercanvi d’informació segon rere segon entre 

l’entorn, el vehicle i el conductor. Pel que fa al guiatge, fa referència a totes 

aquelles activitats que vetllen per mantenir una velocitat segura i un camí 

adequat en relació a la via i la senyalització. Quant a la navegació, cal dir que es 

tracta de la supervisió, és a dir, la planificació de la ruta i guiatge mentre està en 

moviment.  

A continuació, es comenten algunes de les variables de tipus discret més 

importants que, sobretot, fan referència al primer i segon nivell. 

 Temps de percepció i reacció (PRT): Consta del temps, T , que tarda el 

conductor en reaccionar davant d’un estímul exterior. A la taula 4.4 es 

presenten diferents valors proposats. 

Autor PRT (s) 

Neuman (1989) 
Carreteres amb baixa densitat: 1,5 

Vies urbanes: 3 

Hooper – McGee (1989) 2,74 

AASHTO 2,5 

Instrucció de carreteres a Espanya 2 

Taula 4.4: Temps de percepció i reacció. FONT: Elaboració pròpia. 

 Resposta de frenada: està composada de dues parts, el temps de 

percepció i reacció, T , i immediatament després, el temps de moviment 

(MT). Aquest temps de moviment es pot determinar a través de la llei de 

Fitts (eq. 4.14). 









W

A
baMT

2
log· 2  (4.14) 
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 on: a  = mínim retard en el temps de resposta 

  b  = pendent, determinat empíricament, diferent per cada membre 

  A  = amplitud del moviment 

  W = amplada del l’aparell de control (en la direcció del moviment) 

 Temps de resposta per girar: diversos estudis experimentals determinen 

que són necessaris 1,5 s per començar a girar el volant, en rebre un 

estímul. 

 Temps de resposta davant de canvis en aparells de control de trànsit: 

s’estima que el temps necessari per, detectar l’objecte, reconèixer que és 

un aparell de control de trànsit i comprendre el missatge, és de 1,30 s. 

 Visualització de la senyal i lectura: la fórmula exacta per calcular l’angle 

visual del conductor es mostra a continuació. D’altra banda, cal destacar 

l’agudesa visual o de Snellen (eq. 4.15), on es qualifica en termes x/20 la 

distància des de la que l’observador és capaç de llegir l’objecte, respecte 

el que té una agudes de 20/20 (vegi’s taula 4.5). En cas de visió nocturna, 

l’agudesa empitjora una columna, mentre que en moviment, ho fa en 

funció de la velocitat. 









D

L

2
arctan·2   (4.15) 

on: L = diàmetre de l’objectiu 

 D = distància des de l’ull fins l’objecte amb les mateixes unitats. 

Agudesa (ft/ft) 20/10 20/20 20/30 20/40 20/50 20/60 

Distància de l’objecte (ft) 60 30 20 15 12 10 

Taula 4.5: Agudesa de Snellen. FONT: www.tedmontgomery.com/the_eye/acuity.html 

 Resposta a la dinàmica d’altres vehicles: la percepció visual humana d’un 

objecte en moviment és molt inexacte, ja que resulta molt difícil per un 

conductor diferenciar l’acceleració de la velocitat constant, a menys que 

l’objecte sigui observat durant un període de temps llarg, entre 10 i 15 s. 

Quant a la visió perifèrica, cal esmentar que és menys acurada que la 

frontal i, per tant, és necessària una gran velocitat relativa  per poder 

detectar canvis de velocitat. 

Vegi’s que molts d’aquests models depenen de factors individuals de cada 

conductor, com són: edat, sexe, discapacitats, motivacions, entrenament, etc. 
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Conseqüentment, intervé un alt grau d’aleatorietat a l’hora de simular cada unitat 

per separat. 

Actualment però, els esforços van dirigits a crear models de simulació que 

tinguin en compte que la conducció és un procés dinàmic continu i siguin 

capaços de gestionar el present per actuar en el futur. Això s’aconsegueix per 

mitjà de les funcions de transferència, emprades en el sector de l’automàtica. 

Vegi’s a la figura 4.7, un esquema de la idea a la que intenten donar resposta 

aquest tipus de models. 

 

Figura 4.7: Diagrama de blocs per a la modelització del factor humà. FONT: Traffic Flow 

Theory.  

4.3. MODELS DE SEGUIMENT DE COTXE 

Una altra tasca en la que s’han invertit molts esforços és la de modelitzar com un 

vehicle en segueix a un altre en un únic carril d’una carretera. Aquesta subtasca 

de conducció té especial interès pel fet que és relativament simple en 

comparació amb les altres, i ha estat possible descriure-la per mitjà de models 

matemàtics. A més a més, ha contribuït significativament a la comprensió del flux 

del trànsit. 

En primer lloc, cal destacar les relacions velocitat – espaiat, ja que han permès 

l’estimació de la capacitat de les vies des de la seva formulació. Vegi’s 

l’expressió 4.16 mostrada a continuació. 

  SVC ·1000  (4.16) 

on: C  = capacitat per un únic carril (veh/h) 

 V  = velocitat (km/h) 

 S  = espaiat mig entre els para-xocs davanters de dos cotxes (m) 

A tall d’informació, es mostra el model velocitat – espaiat (eq. 4.17) que 

presentava el primer High Capacity Manual (1950).  
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   (4.17) 

on el terme quadràtic proporciona suficient espaiat per tal que, si el vehicle 

davanter frena, el vehicle posterior tingui temps per parar sense col·lidir. 

Cal dir però, que aquests models només són aplicables en casos en que el 

trànsit mantingui aproximadament la mateixa velocitat i aproximadament el 

mateix espaiat (condicions en règim permanent). 

No obstant, per als models de simulació s’assumeix que hi ha una correlació 

entre vehicles, en un rang d’espaiat entre 0 i 125 metres, i que cada conductor, 

en un vehicle que segueix, és un element de control actiu i predictible en el 

sistema. Aquestes tasques són denominades habilitats psicomotrius, perquè 

requereixen d’una resposta contínua a les continuades sèries d’estímuls. És per 

això que, tal i com passa a l’hora de modelitzar el factor humà, són necessàries 

funcions de transferència (vegi’s figura 4.8).  

 

Figura 4.8: Diagrama de blocs del model de seguiment de cotxe. FONT: Traffic Flow Theory. 

Amb aquesta finalitat, sorgeix l’equació estímul – resposta que expressa la idea 

que un conductor actua davant d’un estímul donat d’acord a la relació 4.18. 

Resposta = λ · Estímul (4.18) 

on λ és un factor de proporcionalitat, i la funció estímul depèn de diversos 

factors: velocitat, velocitat relativa, acceleracions, espaiat, etc. 

 Cas lineal 

Així doncs, com a primera aproximació (cas lineal) s’assumeix la velocitat relativa 

com a variable única per descriure la funció estímul, ja que juga un paper molt 

important a l’hora de mantenir distàncies de seguretat suficients i prevenir que el 

cotxe que lidera no s’escapi lentament. D’altra banda, per descriure la funció 

resposta es pren l’acceleració del vehicle que segueix, perquè el conductor té 
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control directe sobre aquesta variable, a través de l’accelerador i el fre, i també 

perquè el conductor obté una resposta directe per mitjà de les forces inercials. 

      txtxTtx nnn 11 ·      (4.19) 

Integrant aquesta l’equació 5.19, és possible obtenir altres expressions (4.20 i 

4.21) que no depenen del temps de reacció, T , i que permeten relacionar 

diferents estats permanents i estableixen lligams entre les variables de trànsit de 

tipus macroscòpic involucrant un paràmetre de simulació microscòpic,  . 

 ifif UUSS  1     (4.20)   o     ifif UUkk   111      (4.21) 

on: iS , fS = espaiat al inici i al final 

 iU , fU = velocitat al inici i al final 

 ik , fk = densitat al inici i al final 

 Cas no lineal 

En els models lineals s’especifica l’acceleració com una resposta que és 

completament independent de l’espaiat, 0  . Intuïtivament però, s’espera que 

en espaiats petits, la resposta a les velocitats relatives incrementi. 

A fi i efecte de tenir en compte aquest fet, es modifica el model lineal suposant 

que el factor de proporcionalitat,  , és inversament proporcional a l’espaiat 

(4.22). D’aquesta manera, el model que resulta és l’expressió 4.23. 

)(1 tS   (4.22)  

           txtx
txtx

Ttx nn
nn

n 1
1

1
1 · 


 


  

  (4.23) 

Amb el pas dels anys però, s’han obtingut altres expressions del factor de guany, 

que han permès donar resposta a d’altes fenòmens observats pels investigadors, 

i que han donat peu a altres models. Aquests presenten la forma general 

mostrada a continuació (eq. 5.24). 

      lnn
m
nml txtxTtxa 11, /      (4.24) 
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on mla , és una constant determinada experimentalment. Tal i com s’ha fet en el 

cas lineal, s’introdueix el factor de proporcionalitat a l’expressió principal, 

s’integra i s’obté una expressió general que, en aquest cas, permet ser ajustada 

a les dades que s’obtinguin experimentalment per mitjà dels paràmetres l  i m . A 

la figura 4.9 es mostren les diferents representació d’alguns dels models que es 

poden obtenir per valors de m = 1 i l . Vegi’s que el cas de m = 0 i l = 2 es pot 

assimilar el model al de Greenshields. 

 

Figura 4.9: Flux normalitzat vs. densitat normalitzada corresponen a la solució en règim 

permanent de l’equació 5.18. FONT: Traffic Flow Theory. 

4.4. MODELS DE FLUX CONTINU 

Si s’observa el trànsit des de l’aire, un pot apreciar que es comporta com un fluid 

continu. A causa d’aquesta analogia, el trànsit és descrit en termes de flux, 

concentració i velocitat, i es tracta com un fluid compressible unidimensional.  

Aquest fet condueix a dues hipòtesis bàsiques: (1) el flux de trànsit es conserva i 

(2) hi ha una relació d’un a un entre la velocitat i la densitat o entre el flux i la 

densitat. Aquest primer supòsit és expressat per mitjà de l’equació de 

conservació o de continuïtat, mentre que el segon ha rebut moltes objeccions, 

pel fet que la velocitat o el flux són funció de la densitat, però només en equilibri; 

una situació rarament visible a la pràctica.   

4.4.1. Equació de conservació 

L’equació de conservació es pot obtenir fàcilment considerant una secció (de 

longitud, x ) d’un únic sentit amb comptatges a cada extrem ( 1N i 2N ) durant un 
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temps determinat, t . A través d’un senzill tractament matemàtic, s’obté 

l’expressió 4.25. 

 txg
t

k

x

q
,








 (4.25) 

on  txg ,  és el rati de generació per unitat de temps i longitud. A la pràctica, la 

generació de cotxes s’observa quan el flux és interromput. 

4.4.1.1 Ones de xoc 

L’expressió general anterior permet determinar el flux en qualsevol secció de la 

via, ja que relaciona dues variables dependents ( kq, ), amb dues d’independents 

(x,t). No obstant, la seva solució és impossible si no es duen a terme tota una 

sèrie de simplificacions.  

Una possible opció és considerant l’equació de momentum. L’altra consisteix en 

assumir que  kfq   o el que és el mateix,  kfu  . Cal dir que aquestes 

hipòtesis només són certes en condicions de trànsit homogeni. D’aquesta 

manera, si s’opera l’equació de continuïtat, s’obté l’equació de la velocitat d’ona 

de xoc (eq. 4.26). 

12

12

kk

qq
uw 


   (4.26) 

on: wu : és la velocitat de l’ona de xoc 

 12 , qq : són els fluxos aigües avall i amunt, respectivament. 

12 , qq : són les densitats aigües avall i amunt, respectivament. 

Del tractament matemàtic, es desprenen els conceptes següents: 

 La densitat k és constant per a tota la família de corbes, anomenades 

ones; una ona representa la propagació d’un canvi en el flux i densitat al 

llarg d’una via. 

 El pendent de les ones és 
dk

dq

dt

dx
 . 

 La densitat en qualsevol punt (x,t) del domini espai – temps es troba 

dibuixant l’ona respectiva que passa per aquest punt. 

 Quan dues línies característiques (ones) intersequen, llavors la densitat 

hauria de tenir dos valors en aquell punt, fet que és impossible; aquesta 
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discrepància és explicada per la generació d’una ona de xoc. En poques 

paraules, quan dues línies característiques intersequen, es genera una 

ona de xoc i les línies acaben. 

 

Figura 4.10: Formació de l’ona de xoc resultant de la solució de l’equació de conservació. 

FONT: Elaboració pròpia. 

Quant a l’expressió de wu , cal dir que si pren un valor positiu, l’ona de xoc es 

mou aigües avall respecte la via, mentre que si pren el valor negatiu, es mou 

aigües amunt (com és el cas del gràfic 4.10).  

Pel que fa a la figura 4.10, cal dir que el gràfic de l’esquerra representa el 

diagrama fonamental del trànsti, on el punt A són les condicions de l’estat 1, 

properes a la capacitat màxima, i el punt B representen condicions de 

descongestió, on la velocitat és major pel fet que hi ha una densitat menor. Cal 

dir que les tangents a aquests dos punts, representen les velocitats d’ona 

d’ambdues situacions. D’altra banda, el gràfic de la dreta mostra les àrees on les 

condicions A i B prevalen. En aquesta figura, s’assumeix que el flux de B (més 

ràpid) té lloc més tard en el temps que el flux del punt A (més lent). 

Conseqüentment, les ones del punt B intersequen amb les del A. 

A la pràctica però, aquesta solució no s’utilitza massa pel fet que el problema no 

es comprèn totalment sota aquestes consideracions, i també per la dificultat de 

definir les condicions inicials i límit. 

4.4.1.2 Solució numèrica 

Moltes de les situacions reals com incorporacions, vies de sortida, etc. no poden 

ser tractades analíticament, mentre que fent ús de solucions numèriques és 

possible. Aquest mètode permet: la inclusió de complexitats que hom pot trobar-
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se a la realitat, tractar patrons d’arribada i sortida més realistes i emprar models 

ku  més complicats, així com també, incloure consideracions de tipus empíric. 

A l’hora de solucionar numèricament, es discretitza la via en seccions petites de 

longitud x i s’avalua el valor de les variables u , k i q en cadascuna de les 

cel·les i en els consecutius espais de temps t , mitjançant l’expressió 4.27. 
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 (4.27) 

on: n
jk , n

jq = densitat i flux en el node j en el temps t. 

n
jg = és la taxa de generació (dissipació) en el node j en el temps t; si no 

hi ha incorporacions o sortides, l’últim terme és nul. 

Un cop determinada la densitat, és possible obtenir la velocitat n
ju  a través de 

les relacions d’equilibri ku   (Greenshields, Greenberg, etc.), així com també, el 

flux de cada node, n
jq . 

Cal destacar també, que aquesta solució es pot aplicar per a sistemes de 

diversos carrils. En aquest cas però, s’hauria d’expressar l’equació de continuïtat 

de la forma següent (eq. 4.28). 

     tyxg
y

ku

x

ku

t

k yx ,,












  (4.28) 

4.4.2. Models d’ordre superior 

En resposta a les deficiències que presenten els models simples, sorgeixen els 

models d’ordre superior. Aquests intenten descriure els efectes dinàmics que 

afecten el trànsit (formació d’ones en parar i engegar, comportament en colls 

d’ampolla, etc.) i que no poden ser descrits pels models cinemàtics simples.  

Un exemple n’és el model que incorpora l’equació de momentum. En ells, la 

velocitat real  txu ,  s’obté a través de la relació d’equilibri ku  , després d’un 

temps de retard   i a partir d’una cel·la anticipada. Així doncs, es té una 

expressió de tipus diferencial que forma un sistema (equació de continuïtat i del 

moment) a solucionar. Tot seguit, es mostra l’equació de momentum (eq. 4.29) i 

es comenta la relació dels seus termes amb l’equació de Navier Stokes. 



eS Estudi i simulació de xarxes urbanes de transport  
  sota condicions d’alteració de la xarxa viària  

 - 31 -

     xx
x

ext uk
kk

k
cukUuuu 
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0   (4.29) 

on:   ukUe 

1

, és el terme de relaxació i descriu l’adaptació no instantània 

de la velocitat real a les relacions d’equilibri ku  . 

k

k
c x2

0 ,  és el terme associat a la pressió dinàmica del trànsit (gradient 

de pressió). Té en compte les reaccions dels conductors que afectaran 

aigües avall. 

  xxuk
k
1

, és el terme relatiu a la viscositat, necessari per colls 

d’ampolla i ones d’engegada i aturada. 

La solució numèrica d’aquest sistema s’aconsegueix per mitjà del mètode dels 

elements finits. No obstant, encara no s’ha demostrat la seva superioritat davant 

dels models simples, tot i les millores en la creació dels algoritmes. 

Conseqüentment, caldrà veure quins recursos necessita el cas a estudiar i 

s’utilitzarà aquell que més s’hi adeqüi.   

4.5. MODELS DE FLUX MACROSCÒPIC  

La mobilitat dins d’àrees urbanes és el major component de la qualitat de vida de 

les persones que les integren, i és un factor clau al que han de fer front les 

ciutats a mesura que van creixent i les seves infraestructures esdevenen 

congestionades. En resposta a aquesta necessitat, la d’avaluar el comportament 

del trànsit en una xarxa sota diverses configuracions, sorgeixen els models de 

tipus macroscòpic.  

4.5.1. Models de temps de viatge 

Els mapes de temps de viatge proporcionen una visió global de com una xarxa 

de carreteres està operant en un temps específic. Normalment però, aquesta 

informació és limitada, ja que el temps de viatge és el relatiu a un únic punt, de 

manera que s’hauria de repetir per altres punts.  

En general, els models estimen temps de viatges mitjos (per unitat de distància) 

o velocitats com una funció de la distància des del centre de negocis de la ciutat. 

Un exemple n’és la intensitat del trànsit, I , definida com la distància total 

viatjada per unitat d’àrea, que tendeix a decréixer proporcionalment ( Aa,  són 
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paràmetres que s’ajusten a les dades experimentals) en augmentar la distància, 

r  (figura 4.11.a). 

 arAI  exp   (4.30)  

D’altra banda, un possible model que relaciona la velocitat amb la distància des 

del centre és el proposat per Wardrop, l’any 1969 (citat en el document Traffic 

Flow Theory: A state of the art). Aquest presenta una relació de tipus potencial 

(eq.5.31), on a i b són paràmetres estimats (vegi’s figura 4.11.b). 

brav   (4.31) 

 

Figura 4.11: a) Distància total viatjada pels vehicles per unitat d’àrea. b) Corba potencial 

ajustada a dades experimentals de Nottingham. FONT: Traffic Flow Theory. 

4.5.2. Models generals de xarxa 

Paral·lelament, també hi ha altres tipus de models que pretenen establir la 

relació entre el nombre de vehicles que poden entrar en l’àrea central d’una 

ciutat sense patir congestió. L’expressió 4.32 proposada per Smeed, l’any 1966 

(citat en el document Traffic Flow Theory: A state of the art), compleix amb 

aquests requisits: 

AcfN    (4.32) 

on: N = nombre de vehicles que volen entrar a la ciutat per unitat de temps. 

 A  = àrea de la població. 

 f = fracció de l’àrea dedicada a les infraestructures. 
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 = és una constant que permet ajustar la funció a les dades 

experimentals preses. 

c = capacitat, expressada en vehicles per unitat de temps i amplada de la 

via (s’assumeix igual per a totes les vies). Normalment, s’utilitzaran 

les expressions de l’apartat 4.3 per calcular-la. 

Altres models han definit paràmetres específics que intenten quantificar la 

qualitat del servei proporcionat als usuaris de la xarxa. Aquest és del cas del 

model proposat per Zahavi (citat en el document Traffic Flow Theory: A state of 

the art), que relaciona la intensitat de trànsit, I (definida com la distància viatjada 

per unitat d’àrea), la densitat de carreteres, R (àrea de carreteres per unitat 

d’àrea) i la velocitat mitjana espacial, v : 

 mRvI    (4.33) 

on α i m són paràmetres que han de ser ajustats per a cada ciutat. Pel cas de 

Londres, el valor de m = -1, mentre que els valors d’alfa són els mostrats a la 

figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Mapa de iso-α, en valors relatius, per la ciutat de Londres (1972). FONT: Traffic 

Flow Theory. 

4.5.3. Teoria dels dos fluids 

Durant la dècada dels 70 i 80, s’observà que es poden distingir dos règims de 

flux. Aquests es poden classificar en fluxos individuals o col·lectius i són funció 
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de la concentració de vehicles. És a dir, per a valors alts de la concentració, el 

pes individual serà negligible davant del pes col·lectiu, i a l’inrevés.   

Gràcies a aquesta idea bàsica i a la teoria cinemàtica sorgeix la teoria dels dos 

fluids. Aquesta teoria descriu el trànsit per a règim col·lectiu en xarxes urbanes, 

dividint-lo en dues classes: vehicles en moviment i parats. Per a fer-ho, es fan 

dues hipòtesis: (1) la velocitat mitjana de la xarxa és proporcional a la fracció de 

vehicles que s’estan movent, mf  i (2) la fracció de temps d’aturada d’un vehicle 

de prova que circula per la via serà el mateix que el percentatge de vehicles 

aturats, pf  durant el mateix període.  

  1
max

1
max 1   n

p
n

m fVfVV  (4.34) 

on mV és la velocitat mitjana màxima i n és un paràmetre que mesura la 

resistència de la xarxa a degradar-se a nivell operacional quan augmenta la 

demanda. D’altra banda, també es pot expressar en termes de temps de viatge 

on: VT 1  i mT és el temps mig mínim per unitat de distància. Vegi’s que la 

manera formal d’expressar aquesta teoria, en termes de temps de viatge, és la 

de l’equació 4.35. Observeu també la figura 4.13 on hi ha representats temps de 

viatge i temps d’aturada a través de la seva forma logarítmica. 

   11  n
sm fTT   11

1

 n

n

n
ms TTTT  (4.35) 

 

Figura 4.13: Temps de viatge vs. Temps d’aturada per un carrer del centre d’Austin. FONT: 

Traffic Flow Theory. 
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4.6. MODELS D’IMPACTE 

4.6.1. Trànsit i seguretat 

En aquest apartat es comenta la relació del flux amb la generació d’accidents i la 

severitat d’aquests, en altres paraules, la seguretat. Aquest nou concepte sovint 

s’associa a una freqüència i es defineix com el nombre i tipus d’accidents que 

s’espera que tinguin lloc durant un cert període, per unitat de temps. Les unitats 

normals per expressar-la són accidents/(any·km). 

La relació funcional entre el nombre d’accidents (per cadascun dels tipus, im ), i 

el flux de trànsit existent en una via presenta una forma genèrica com la 

mostrada a la figura 4.14. En ella s’observa com varia la quantitat d’accidents en 

augmentar el flux, mentre la resta de variables romanen constants. A la pràctica 

però, s’utilitza el rati d’accidents, que és proporcional al pendent que uneix 

l’origen amb un punt de la funció comentada. 

 

Figura 4.14: Funció de seguretat i rati d’accidents. FONT: Traffic Flow Theory. 

Cal dir que la naturalesa i forma d’aquests models estan subjectes a algunes 

consideracions lògiques i a la necessitat de ser contrastades amb dades 

empíriques, a fi d’ajustar-ne els seus paràmetres. Alguns dels possibles models 

presenten les formes següents (taula 4.6): 

Model Comentari 

 qm ·  
Només s’empren els models potencials i polinòmics quan 

es considera una sola via.  
...·· 2  qqm   

...·· 21
 qqm   

S’utilitza quan dos o més vies intervenen en l’estudi, o 

quan el tipus de vehicle és rellevant.  
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qk eqm  ··  

Es fa servir en casos en que les dades mostren que a 

mesura que creix el flux, el pendent de la funció esdevé 

nul o decreix.   

Taula 4.6: Models de la seguretat com una funció del flux de trànsit. FONT: Elaboració 

pròpia. 

Només un cop coneguda la funció de seguretat, l’analista podrà jutjar quin tipus 

de disseny és més segur, o avaluar com ha contribuït una nova intervenció en 

les infraestructures.  

4.6.2. Altres models 

Uns altres models destacables són els del consum de combustible dels vehicles. 

Una possible aplicació d’aquests, és la de veure el consum que tindran els 

vehicles sota les noves condicions simulades, i així, mirar d’optimitzar-lo. Tant és 

així, que es calcula que si tots els senyals dels EUA estiguessin disposats de 

manera òptima, s’estalviarien fins a 19 milions de litres cada dia.  

Cal dir que existeixen diversos factors que influeixin en el consum de 

combustible; els que més destaquen són: el vehicle, l’ambient, el conductor i les 

condicions de trànsit. Segons diversos estudis però, el factor que més afecta és 

la velocitat dels vehicles. Tant és així, que es determinen dues categories: una 

per xarxes urbanes (V < 55 km/h) i l’altra per carreteres (V > 55 km/h). 

Per a les vies urbanes existeix el que es coneix com model elemental de Herman, 

1978 (citat en el document Traffic Flow Theory: A state of the art) i s’expressa 

(eq. 4.36): 

TKK 21   (4.36) 

on:  , és el consum de combustible per unitat de distància. 

 T , és el temps de viatge mig per unitat de distància. 

1K , representa el combustible emprat per vèncer la fricció de rodament, i 

va molt lligat amb la massa del vehicle (en ml/km). 

 2K , és un paràmetre a estimar (en ml/s). 

Per contra, en el cas de vies interurbanes s’ha de tenir en compte la resistència 

aerodinàmica, ja que per a velocitats altes el seu consum esdevé significant. 

L’any 1981, Post (citat en el document Traffic Flow Theory: A state of the art) 

conclogué que aquest efecte es tradueix en afegir un terme quadràtic a l’equació 

fonamental (4.37). 
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2
321 ccc VbVbbf   (4.37) 

Ja per acabar, és necessari esmentar els esforços realitzats a l’hora de 

modelitzar la contaminació que provoquen els vehicles com a fonts (mòbils)  

emissores de partícules contaminants a l’atmosfera. En general, es calcula 

l’afectació en el medi provocada per components com: el CO, els COV, els NOx, 

partícules i el plom. Per a fer-ho, són necessàries dades meteorològiques, 

geogràfiques i de les fonts emissores. Un cop recol·lectades, s’introdueixen en 

algun programari (p.e. CALINE4, MOBILE4.1 o el MICRO2) que contingui les 

equacions per tractar aquestes dades i, així, obtenir una solució numèrica o 

gràfica. 

4.7. TEORIA DE LA INTERSECCIÓ 

La intersecció es defineix com l’àrea on dues o més vies conflueixen o es creuen, 

incloent la via i les instal·lacions limítrofes perquè tingui lloc el moviment dels 

vehicles que hi passen. Pel fet que és compartida amb tothom, necessiten ser 

dissenyades amb molta precisió, tenint en compte l’eficiència, seguretat, velocitat, 

cost d’operació i capacitat. És per això, que a l’hora de determinar-ne el seu 

disseny es consideraran quatre elements bàsics: el factor humà, consideracions 

de trànsit, elements físics i factors econòmics. 

4.7.1. Intersecció no senyalitzada 

Les interseccions no senyalitzades són el tipus d’intersecció més comú. En elles, 

el conductor no rep cap indicació, de manera que és aquest qui decideix quan és 

segur passar, és a dir, quan hi ha una distància suficient per entrar a la 

intersecció. Aquesta distància (gap, en anglès) es pot mesurar en unitats de 

longitud o de temps. D’altra banda, és necessari que el conductor reconegui la 

prioritat entre vies. En altres paraules, cal que sigui capaç de diferenciar aquelles 

vies amb prioritat absoluta d’aquelles que han de cedir el pas.  

Així doncs, resulta evident que a l’hora de modelitzar, prendran especial 

importància: la distància de seguretat, la jerarquització de vies i el factor humà.  

4.7.1.1 Teoria de l’acceptació de l’espai de seguretat  

Primerament, cal definir l’espai crític, que és l’espai mínim a partir del qual els 

conductors iniciaran les maniobres d’incorporació. Atenent als models de factor 

humà, s’assumeix que cap conductor entrarà a la intersecció a menys que l’espai 

entre vehicles sigui com a mínim l’espai crític, ct . En segon lloc, es defineix el 
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temps de seguiment, ft , que permet conèixer el nombre de vehicles que 

s’incorporaran alhora, en casos on l’espai entre vehicles sigui gran. Vegi’s la 

diferència d’ambdós conceptes a la figura 4.15. 

 

Figura 4.15: Estimació del temps crític i del temps de seguiment. FONT: Traffic Flow Theory. 

A causa del caràcter variable que tenen ambdós conceptes, són necessàries 

tècniques com les regressions lineals i les distribucions probabilístiques per 

determinar-ne el seu valor. Aquestes últimes són les de més importància en 

simulació i algunes d’elles es destaquen tot seguit.  

 Distribució exponencial: és la més comuna i està basada en la hipòtesis 

que els vehicles arriben aleatòriament sense cap dependència amb el 

vehicle predecessor. Deriva de la distribució de Poisson (4.38), la qual 

dóna la probabilitat que arribin n  vehicles en un temps t . 

   
!n

e
qtnP

qt
n



     (4.38)    qtethP      (4.39) 

Així doncs, per a n =0, l’equació dóna la probabilitat que no arribi cap 

vehicle en un temps t  (4.39). 

 Distribució dicotomitzada: classifica els espais entre vehicles en dues 

categories: vehicles que circulen lliurement o vehicles que segueixen a un 

líder (on l’espai és menor). 

       mbmf thttht eethP    11   (4.40) 

 on:  , és el percentatge de vehicles que circulen lliurement. 

  fh , és l’espaiat mig entre vehicles que circulen lliurement. 
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bh , és l’espaiat mig entre vehicles que segueixen a un líder. 

mt , és l’espaiat en unitats de temps, entre els vehicles que 

segueixen a un líder en la via preferent.  

A partir d’aquestes expressions serà possible estimar la distribució d’espais entre 

vehicles que hi ha en el flux principal i s’avaluarà la interacció entre els fluxos de 

diferent jerarquia.  

4.7.1.2 Interacció entre dos corrents de vehicles de diferent prioritat 

A fi i efecte d’avaluar aquestes interaccions és necessari definir una sèrie de 

variables que ajudin a entendre la problemàtica. Vegi’s a la figura 4.16, que 

pq representa el flux de la via principal, mentre que mq és el flux de la via 

minoritària. 

 

Figura 4.16: Esquema d’un sistema bàsic de cues. FONT: Traffic Flow Theory. 

Si s’assumeix la teoria de l’acceptació d’espai de seguretat, que la distribució 

d’espais entre vehicles és exponencial, que els volums de trànsit per una i altre 

corrent són constants i es defineix  tg , com el nombre de vehicles que entren 

en un espai de duració t  en la corrent preferent, des de la via que ho és menys, 

s’obté l’expressió 4.41. 

   





0

·
n

n tpntg  (4.41) 

on:  tpn , és la probabilitat que n vehicles de la via no prioritària entrin en un 

espai de la corrent prioritària en un temps t . 

Paral·lelament, es pot avaluar la capacitat que serà capaç d’absorbir la via 

preferent per mitjà de l’expressió 4.42. 
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0

· dttgtfqq pm   (4.42) 

on:   tf , és la funció de densitat de la distribució d’espais entre vehicles en 

la via preferent. 

Combinant ambdues expressions, és possible obtenir una expressió més senzilla 

per calcular el valor de mq . No cal dir que en aquest document només s’ofereix 

una expressió representativa i no tot el conjunt que hi ha disponible. 

fp

cp

tq

tq

pm
e

e
qq

·

·

1 




  (4.43) 

En general, l’actuació de les operacions de trànsit es pot representar per mitjà de 

les mesures d’efectivitat (MOE). Aquestes són: retard mig, longitud de cua mitja, 

distribució dels retards, distribució de longitud de cues, nombre de vehicles 

parats i probabilitat que el sistema estigui buit. Per mesurar aquestes variables, 

existeixen dues eines: la teoria de cues i la simulació. 

Pel que fa a la teoria de cues, cal dir que ofereix tota una sèrie d’expressions 

que són funció de pq i nq  i que en primera instància, es focalitzen en la variable 

retard mig, D  (4.44). 













x

x
DD

1
1min


 (4.44) 

on: minD , és una funció de pq i nq  i representa el retard mig en la via no 

prioritària quan el flux en aquesta, és molt baix. 

   i  , són constants. 

 x , és el grau de saturació = mn qq  

Per aquesta mateixa variable existeixen altres expressions, obtingudes a partir 

de considerar la cua com un sistema del tipus M/G/1 o M/G2/1, les quals no es 

tractaran en aquest document.  

Pel que fa a la variable longitud de cua, L , cal dir que es pot calcular a partir de 

la fórmula de Little (1961).  

DqL n  (4.45) 
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D’altra banda, la proporció de parades,  0,xP , es determina a partir de 

l’expressió de Troutbeck (1993), on la relació amb el grau de saturació, l’espaiat 

entre vehicles que segueixen a un líder, l’espai crític i el flux de la via preferent. 

La seva expressió és: 

      mc tt
pm eqtxxP  1110,   (4.46) 

on:  pmp qtq  1 . 

Ja per finalitzar, cal destacar que totes les solucions que s’han proposat 

mitjançant la teoria de cues convencional són per situacions de règim permanent. 

A la pràctica però, els resultats en règim permanent són vàlids per obtenir 

aproximacions, si el temps d’observació, T ,  sobre el qual hauria d’ésser estimat 

el temps de retard és major que l’expressió que figura a la dreta de la inequació 

(4.47).  

 2
1

nm qq
T


      (4.47) 

Quant a la simulació estocàstica (basada en l’atzar) cal dir que és l’eina més 

moderna per tractar les interseccions no senyalitzades d’una manera 

completament realista i permet superar les limitacions que presenten els models 

analítics amb facilitat. A grans trets, cal distingir dos nivells de complexitat: els 

models punt (on els cotxes són tractats com punts, i per tant, la seva longitud es 

menysprea) i els models de traçat de cotxe (es té en compte l’espai que ocupen 

els cotxes). 

A mode de conclusió, noteu que tota aquesta teoria és aplicable a situacions en 

les que conflueixin dues o més vies, tot i que la complexitat de la formulació 

matemàtica que aquestes necessiten, els fan intractables per via analítica. És 

per això, que en els últims anys s’han popularitzat els programes de simulació.  

4.7.2. Intersecció senyalitzada 

La teoria de les senyals de trànsit es centra, al igual que en les interseccions no 

senyalitzades, en els retards i les longituds de les cues que resulten d’adoptar 

una estratègia de control en interseccions individuals, així com també, en una 

seqüència d’interseccions. Aquestes variables són la mesura principal per a la 

determinació del nivell de servei de la intersecció, per avaluar l’adequació de la 

longitud de carrils i en l’estimació del consum de combustible i emissions. 
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L’estimació del funcionament d’una intersecció està basat en el supòsit que el 

trànsit està caracteritzat per processos d’arribades i de serveis, o el que és el 

mateix, s’explica per mitjà de la teoria de cues.  

En general, els models de retard estan descrits en termes determinístics i 

estatocàstics per reflectir les propietats similars a un fluid i aleatòries que té el 

flux de trànsit.   

4.7.2.1 Conceptes bàsics dels models de retard 

Els models de retard contenen components de tipus determinístic i estocàstic. 

Aquest primer component és estimat d’acord als supòsits següents: (1) no hi ha 

cua durant el començament de la fase en vermell, (2) hi ha una arribada constant 

i uniforme de vehicles durant el cicle, (3) hi ha un taxa de servei uniforme, S , a 

condicions de saturació, mentre hi ha cua i (4) les arribades no seran superiors a 

la capacitat del senyal (la quantitat de vehicles que és capaç de deixar passar en 

fase verd a condicions de saturació). A la figura 4.17 es mostra un diagrama 

simplificat del procés de retard.  

Cal destacar que aquest tipus de models només són aplicables en situacions de 

flux baixes, ja que en molts pocs casos la cua formada té les característiques 

comentades. És per això, que per casos on hi hagi una cua en començar la fase 

en vermell, s’empraran models de retard basats en la teoria de cues (p.e. 

M/D/n/FIFO), mentre que per casos on hi hagi una sobresaturació, s’utilitzarà la 

teoria dels fluids. No obstant, per als casos on les senyals operin al voltant de la 

seva capacitat, tindran especial interès els models que són funció del temps. 

 

Figura 4.17: Component determinística dels models de retard. FONT: Traffic Flow Theory. 
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4.7.2.2 Senyals de trànsit. Disseny i models.    

En general, una senyal de trànsit té per objectiu millorar la seguretat del sistema, 

disminuir el temps mig de viatge (i conseqüentment, augmentar la capacitat) i 

igualar el nivell de servei en totes o la majoria de les vies.  

Per aquests motius és necessari un bon disseny, i és per això que caldrà posar 

especial atenció en el temps o llargada del cicle i la seva distribució. Vegi-se’n un 

exemple a la figura 4.18. Aquesta distribució haurà d’estar dissenyada en termes 

de seguretat i nivell de servei. 

 

Figura 4.18: Distribució i llargada d’un cicle de control semafòric. FONT: FHWA 

Un primer pas en el disseny d’aquesta distribució és el càlcul del període d’impàs, 

I , on la senyal es troba en àmbar o totes es troben vermell (vegi’s figura 4.18). 

Aquest temps ha de ser suficient perquè els conductors que, veient l’activació del 

color àmbar, ja estiguin en la zona de dilema o no tinguin suficient espai per 

parar, puguin travessar la intersecció. La seva expressió genèrica (4.48) i òptima 

(4.49) són:  

v

lW

gf

v
t

v

lWS
I r







·2
  (4.48)   

v

lW

d

v
tI r




2
  (4.49) 

on: S , distància de seguretat per parar. 

W , distància des de la línia de parada fins que la part posterior del 

vehicles abandona la intersecció. 

 l , longitud del vehicle. 
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 rt , temps de percepció – reacció (aproximadament uns 2s). 

 f , factor de fricció. 

 d , desacceleració. 

A partir d’aquest valor, que fa referència a la seguretat, es poden determinar la 

resta de distribucions, que permetran minimitzar el temps de retard. Això es fa a 

través de diversos mètodes, alguns dels quals es comentaran a continuació. 

 Mètode de Beckman (1956): permet determinar el temps de retard en 

interseccions senyalitzades per intervals fixos de forma exacte. Assumeix 

un patró d’arribades binomial i un procés de servei determinístic. La seva 

expressió és la 4.50: 
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d o  (4.50) 

 on: d , retard mig per vehicle.  

  c , longitud del cicle. 

  g , temps efectiu en verd. 

  S , flux de sortida durant l’etapa en verd. 

  oQ , cua esperada dels cicles previs. 

 Mètode de Webster (1961): és un mètode aproximat que permet estimar 

el temps de retard i el temps de cicle òptim (4.51).Vegi’s que el primer 

terme fa referència al retard que suposa quan els vehicles arriben seguint 

una taxa constant, mentre que el segon terme té en compte la influència 

de les arribades de forma aleatòria; assumint una distribució de Poisson. 

El tercer terme és un corrector dels dos primers, basat en resultats 

empírics.  
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 (4.51) 

 on:  d , retard mig per vehicle (segons). 

  c , longitud del cicle (segons). 

  g , temps efectiu en verd (segons). 

  x , grau de saturació (-). 

  q , taxa d’arribades (veh/s). 
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Una altra possibilitat és la d’establir diversos tipus de cicle, tots determinats amb 

els mètodes comentats, per les fluctuacions dels volums de trànsit que tenen lloc 

durant el dia. Com a conseqüència d’aquesta idea, sorgeixen el que es coneix 

com les senyals de trànsit actuades. Aquestes senyals permeten variar el temps 

de cicle, allargant o escurçant l’etapa en verd, en funció de les arribades.  

La forma més simple d’instal·lar aquest tipus de senyals és col·locant un detector 

(a una certa distància de la línia de parada) connectat a un controlador que li 

enviï les dades a la senyal.  

A mode de conclusió, cal dir que aquesta àrea del trànsit necessita de més 

atenció i recerca, tot i que com ja s’ha comentat anteriorment, és possible obtenir 

resultats de forma vàlida per mitjà de programes de simulació.    
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5.  SIMULACIÓ DEL TRÀNSIT 

5.1. INTRODUCCIÓ 

La simulació és una eina en constant desenvolupament i popularització que 

permet analitzar de manera efectiva problemes dinàmics que no és possible 

tractar-los per cap altra via. Aquests problemes estan normalment associats a 

processos complexos que no poden ésser expressats en termes analítics. Per la 

seva banda, aquests processos estan caracteritzats per la interacció de diversos 

components o entitats, que poden ser representades de manera fiable per mitjà 

de fórmules lògiques i matemàtiques. No obstant, no sempre és possible 

descriure aquestes interaccions de la forma prèviament citada a causa de la 

seva complexitat. 

Els models de simulació són dissenyats per imitar el comportament d’aquests 

sistemes. Aquest fet és possible per mitjà d’una entrada de dades (inputs), a 

càrrec de l’usuari, que caracteritzen les entitats i el seu comportament. Un cop 

modelitzades les interaccions, som capaços d’analitzar els resultats (outputs) i 

“veure què passa”. Alguns exemples de simulació els trobem en l’entrenament o 

preparació de personal civil o militar: metges (procediments bàsics com la 

transfusió de sang, una laparoscòpia, una auscultació pulmonar, etc.), pilots 

d’avió, controladors aeris, etc. I també en altres camps com: en l’educació, en les 

ciències naturals (dinàmica molecular, el plegament de les proteïnes en la 

biofísica, etc.), en arquitectura (textures, il·luminació, etc.) en la simulació digital 

del cicle de vida (CAD, CAM, CAE, etc.), entre d’altres (fig. 5.1). 

   

Figura 5.1: Diferents usos de la simulació. FONT: Elaboració pròpia. 

En el programes de simulació del trànsit, l’usuari especifica l’escenari 

(configuració del la xarxa de carreteres, demanda del trànsit, etc.), o el que és el 

mateix, les entrades. Un cop executat el programa, s’obtenen els resultats que 

descriuen les operacions del sistema, en dos formats: estadístic o gràfic. Per una 

banda, els resultats numèrics proporcionen a l’enginyer una descripció 

quantitativa detallada del que passarà. D’altra banda, els resultats gràfics i 
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representacions animades proporcionen una idea visual per comprendre el 

perquè aquell fenomen està tenint lloc. No cal dir doncs, que és responsabilitat 

de l’analista interpretar acuradament la informació proporcionada i entendre les 

relacions causa efecte [1]. 

5.2. CLASSIFICACIÓ DELS MODELS DE SIMULACIÓ 

5.2.1. Modelització discreta 

Gairebé tots els simuladors de trànsit descriuen sistemes dinàmics, on el temps 

és sempre la variable independent bàsica.  

Els models de simulació discreta representen models reals (discrets o continus) 

afirmant que els seus estats canvien de manera abrupta al llarg del temps 

(esdeveniments). Referent a aquest model de simulació, existeixen dues 

subdivisions: 

 Temps discret: aquesta variable és dividida en una successió d’intervals 

coneguda, de manera que per a cadascun d’ells es calcula l’estat dels 

elements del sistema seleccionats, tenint en compte els resultats 

obtinguts en el interval anterior.  

 txg
t

k

x

q
,








  

   


























 




 n
j

n
j

n
j

n
jn

j
n
j

n
j gg

x

qqt
kkk 11

11
11

1 ·
2

·
2

1
 

 Esdeveniment discret: un exemple d’aplicació d’aquest model és en la 

senyalització del trànsit, on té lloc un canvi sobtat d’un dels elements que 

integra el procés (per exemple, en passar de verd a groc en un semàfor). 

En el moment en que és possible descriure acuradament la operació del 

senyal en una successió d’esdeveniments coneguts en el temps, és 

possible estalviar temps de computació només executant aquests 

esdeveniments. 

Així doncs, per sistemes amb una capacitat limitada o en entitats, l’estat de les 

quals canvia de manera poc freqüent, la simulació d’esdeveniments discrets és 

més apropiada que en el cas de temps discrets, així com també, més ràpida i 

                                                            
1  Jones S & Sullivan, A 2004, Traffic simulation software comparison study, University 
Transportation Center for Alabama, Birmingham, AL. 
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econòmica. Per contra, en sistemes on la majoria de les entitats canvien 

contínuament d’estat i on el model requereix una descripció molt detallada, el 

model de temps discret és la millor opció. 

5.2.2. Modelització segons el nivell de detall 

Els models de simulació també poden estar classificats en funció del nivell de 

detall amb el que representen el sistema a estudiar. Aquest nivells són, per ordre 

creixent de definició: macroscòpic, mesoscòpic i microscòpic. A mode de resum 

previ, a la taula 5.1 es mostren els diferents models segons el nivell i alguna de 

les seves característiques principals.  

5.2.2.1 Nivell macroscòpic 

A finals dels anys 60, apareix la modelització a nivell macroscòpic, coneguda 

també amb el nom de modelització de flux continu, amb la finalitat de facilitar la 

feina dels analistes de trànsit de l’època i proporcionar eines per a la gestió 

d’aquest [2]. 

Inicialment, s’observà la necessitat de modelitzar la interacció entre dos aspectes 

bàsics com són: la xarxa del trànsit (infraestructura i sistemes de senyalització i 

control) i la demanda de viatgers i el seu comportament. En altres paraules, els 

conductors volen anar d’una banda a una altra (demanda) i la infraestructura 

proporciona els mitjans per fer-ho (oferta). Així doncs, aquests dos factors 

interaccionen en la mesura que els viatgers reaccionen als límits de velocitat, a 

les condicions de les vies, i prenen diferents decisions, de manera que la 

infraestructura s’ha d’adaptar a ells.  

No obstant, tradicionalment s’ha dedicat la major part dels esforços a la 

modelització de les condicions d’equilibri en les interaccions entre demanda i 

oferta. En aquests models, l’elecció de la ruta presa pels viatgers és modelada 

sota unes condicions de la infraestructura. D’aquesta manera, s’aconsegueix que 

totes les rutes realment utilitzades entre l’origen i la destinació tinguin el mateix 

temps de viatge (cost) i aquest temps de viatge no sigui més llarg que qualsevol 

altre ruta entre aquesta parella O-D (Wardrop 1952 citat en el document Traffic 

Flow Theory: A state of the art). Un exemple d’aplicació es troba en el programa 

EMME/2. Paral·lelament, cal dir que la modelització demanda-infraestructura ve 

donada de manera estàtica, mentre que el trànsit té una naturalesa dinàmica. 

Així doncs, aquest tipus de models resulten interessants a l’hora de modelitzar 

                                                            
2   Burghout, W 2004, Hybrid microscopic - mesoscopic traffic simulation, Royal Institute of 
Technology, Stockholm. 
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 Model macroscòpic Model microscòpic Model mesoscòpic 

Cobertura  

geogràfica 

Xarxa regional o àrea metropolitana. 

 

Petita subàrea d’una xarxa Xarxa regional o àrea metropolitana. 

 

Demanda Generalment, matriu O-D estàtica Matriu O-D dinàmica Matriu O-D funció del temps. 

Control del trànsit 
No és necessària la senyalització ni 

informació de tipus geomètric. 

Necessita de senyalització detallada i cal 

disposar de plans de funcionament. 

Senyalització aproximada, però cal 

disposar de plans de funcionament. 

Anàlisi 

Situació d’equilibri basada en funcions de 

tipus volum – retard. 

Comportament del model basat en 

algoritmes de seguiment de cotxe i canvi 

de carril per vehicles individuals. 

Comportament del model basat en 

algoritmes de seguiment de cotxe i 

canvi de carril per vehicles individuals 

molt simplificats. 

Avantatges 

Ràpid i senzill a nivell computacional. 

Permet analitzar grans àrees 

geogràfiques. 

Pot analitzar estratègies operacionals com 

la coordinació de la senyalització del 

trànsit. 

Pot analitzar de forma dinàmica xarxes 

regionals. 

Limitacions 

No és sensible a estratègies 

operacionals; no és capaç d’analitzar la 

desviació dinàmica a nivell regional. 

Obtenció de resultats poc fiables. 

Limitació en l’abast geogràfic a causa de 

la complexitat computacional i de 

calibratge. 

Tecnologia molt nova en el món de la 

simulació del trànsit. 

Taula 5.1: Tipus de model segons nivell de precisió. FONT: TSS. 
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grans àrees de circulació, admetent que l’error comès serà gran, sobretot pel cas 

que hi hagi congestió. Un exemple gràfic d’aplicació s’observa a la figura 5.2. 

En resposta a aquesta última limitació, sorgeix l’interès per la simulació 

macroscòpica dinàmica. Aquesta descriu l’evolució del trànsit en l’espai i el 

temps fent ús d’un conjunt d’equacions diferencials, sovint similars a les que 

expliquen els fluxos en fluids i gasos. Conseqüentment, en molts dels casos, 

resulta imprescindible la resolució per elements finits. Alguns exemples 

representatius de l’època són: el model LWR (1955) i el METACOR (1989). 

Així doncs, la simulació macroscòpica fa referència a tots aquells models que 

tracten el trànsit com un flux, i que per tant, oferiran una visió poc acurada de la 

realitat. La seva aplicació serà vàlida quan: els resultats no siguin sensibles als 

detalls microscòpics, l’àrea d’estudi sigui massa àmplia per un simulador 

microscòpic i el temps i els recursos siguin limitats. 

 

Figura 5.2: Aranya del trànsit de la ciutat de Terrassa (2001). FONT: Pla director de mobilitat 

de la ciutat de Terrassa. 
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5.2.2.2 Model microscòpic 

Mentre que els models macroscòpics sovint mostren una aproximació 

minimalista a la realitat, els models microscòpics són capaços d’assolir solucions 

eficients i en detall, ja que tracten de descriure les accions i reaccions de les 

partícules que formen el trànsit tan acuradament com sigui possible. 

En els models microscòpics, el trànsit és descrit a nivell de vehicles individuals i 

la seva interacció amb la resta de vehicles i la infraestructura. Normalment, 

aquest comportament és regit per una sèrie de regles de comportament que 

determinen com accelera i desaccelera (model de seguiment de cotxe) i canvia 

de carril un vehicle (model de canvi de carril); a més a més, de descriure com i 

quan un vehicle canvia la seva ruta. Addicionalment, el control del trànsit sobre el 

qual els vehicles reaccionen és descrit en detall: els senyals, la manera com 

operen i la localització i operació dels detectors. Vegi’s a la figura 5.3 un exemple 

del resultat animat que es pot obtenir mitjançant un simulador microscòpic.  

 

Figura 5.3: Exemple de microsimulació. FONT: www.aimsun.com 

Un altre aspecte a destacar és que la demanda en aquest tipus de models ve 

representada per dues vies. Una manera és indicant els fluxos de trànsit que 

entren a la xarxa, i posteriorment, indicar els percentatges de gir en cada 

intersecció. L’altre mètode consisteix en determinar la matriu O-D, que 

normalment variarà en el temps.  

Ja per últim, cal destacar que pel fet d’involucrar moltes més variables, la 

complexitat de l’algorisme esdevé molt important i, per tant, la simulació esdevé 
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més lenta i molt més costosa, tot i representar molt millor la realitat. Alguns 

exemples de models microscòpics es citen a continuació: VISSIM (2003), 

AIMSUN (1997), CORSIM (1995) i Paramics (1994). 

5.2.2.3 Model mesoscòpic 

Els models mesoscòpics omplen el buit entre l’aproximació que ofereixen els 

models macroscòpics i les interaccions individuals dels microscòpics. 

Normalment, descriuen les entitats a un alt nivell de detall, però el seu 

comportament i interaccions utilitzen un algorisme simplificat respecte als 

microsimuladors. 

Aquests models poden prendre diferents formes. Una d’elles és tractar un grup 

de vehicles com un únic paquet o entitat que està guiada al llarg de la xarxa 

(com per exemple, el programa CONTRAM 1989), i que es regeix per mitjà d’una 

funció velocitat – densitat. Cal dir que per aquest cas, el canvi de carril i 

l’acceleració i desacceleració no estan modelats. 

D’altra banda, existeixen simuladors com el DYNASMART (1994), FASTLANE 

(1998) i DTASQ (2001), on la via es pot modelar com a zona de moviment i de 

cua. Així doncs, tot i que els vehicles estiguin representats individualment i 

mantinguin les seves velocitats individuals, el seu comportament no està modelat 

en detall. Els vehicles travessen la zona de moviment amb una velocitat que és 

determinada per una funció velocitat – densitat de tipus macroscòpic, mentre que 

en les zones amb connexió entre vies, un servidor de cues regula la 

transferència de vehicles. Paral·lelament, cal dir que és possible modelitzar 

aquelles interseccions controlades per senyals, canviant el servidor de cues per 

comportes que s’obren i es tanquen d’acord amb l’estat del senyal (verd / 

vermell), així com també, per senyals de control adaptatiu. Vegi’s exemple 

d’aplicació a la figura 5.4.  

Ja per últim, cal destacar la modelització mesoscòpica que utilitza autòmats 

cel·lulars (TRANSIMS 2000). En aquests models, la via és discretitzada en 

cel·les que poden estar ocupades o lliures per un vehicle, on aquests segueixen 

unes regles de comportament de caràcter simplificat.   

En conclusió, l’aplicació bàsica d’aquest tipus de models és allà on la simulació 

microscòpica seria desitjada, però resulta inviable pel gran abast de la xarxa 

viària o quan el recursos disponibles són limitats. 
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Figura 5.4: Simulació mesoscòpica amb el programa FASTLANE. FONT: 

http://sumo.sourceforge.net 

5.2.2.4 Simuladors de pròxima generació 

A causa de les limitacions existents en els models actuals, sorgeix la necessitat 

de buscar vies de desenvolupament alternatiu que permetin millorar l’eficiència 

d’aquests.  

En primer lloc, cal destacar la idea d’integració dels tres elements clau en 

l’anàlisi del transport, com són: planificació urbana, del transport i operacional en 

un sol software. D’aquesta manera, es pretenen superar totes les ineficiències i 

limitacions existents en els models de transport, basats en diferents 

representacions de la xarxa (diferents nivells de detall), mitjançant l’intercanvi 

d’arxius (fig. 5.5).  

D’altra banda, cal dir que és necessària la investigació per a la realització 

d’algorismes més eficients i ràpids a l’hora d’abordar el problemes, sobretot en 

models bàsics com el canvi de carril i el seguiment de cotxe, així com també, pel 

cas de l’assignació del trànsit dinàmic i pels models de calibratge i validació. 

5.2.3. Modelització determinística i estocàstica 

Aquesta categoria fa referència als processos representats pel model. Aquests 

poden ser determinístics o estocàstics. En el primer grup, no existeixen variables 

aleatòries, de manera que les interaccions entre entitats estan definides 

exactament per relacions matemàtiques, estadístiques o lògiques. Per contra, els 

models estocàstics tenen processos que inclouen funcions de probabilitat. Per 

exemple, el model de seguiment de cotxe pot ser formulat de manera 
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determinística o estatocàstica definint el temps de reacció del conductor com un 

valor constant o com una variable aleatòria, respectivament. 

 

Figura 5.5: Entorn integrat per a l’anàlisi del transport. FONT: TSS. 

5.3. PROGRAMARIS DE SIMULACIÓ EN EL MERCAT 

En primer lloc, cal dir que no hi ha una classificació de millor a pitjor en el camp 

dels programaris de simulació del trànsit. En general, tots funcionen 

adequadament, però amb limitacions que ha de comprendre l’analista per 

escollir-ne un a l’hora d’avaluar una xarxa. Diversos estudis comparatius 

realitzats per universitats americanes [3] han conclòs que tots ells tenen punts 

forts i dèbils que els fan adequats per certes aplicacions, depenent del tipus de 

millora en el transport o la planificació de l’anàlisi que es consideri. 

A la taula 5.2, s’esmentaran alguns dels programaris més emprats en l’actualitat, 

l’empresa que el comercialitza, i alguna de les seves característiques més 

importants. 

 

                                                            
3 Bloomberg, L & Dale, J 2000, A Comparison of the VISSIM and CORSIM Traffic Simulation 

Models, Institute for Transportation Engineers Annual Meeting, EUA. 

University of Minnesota 2005, Methodology for Selecting Microscopic Simulators: Comparative 
Evaluation of AIMSUN and VISSIM, Intelligent Transportation Systems Institute, EUA. 

Jones S & Sullivan, A 2004, Traffic simulation software comparison study, University Transportation 
Center for Alabama, Birmingham, AL. 
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Programa Empresa  
Tipus de 

simulador 
Interfície de treball 

Aimsun TSS (ESP) 
Macro, meso i 

microsimulador. 

 

CONTRAM RTL (SWE) Macrosimulador 

 

CUBE 
Citilabs 

(EUA) 

Conté diversos 

mòduls: 

AVENUE 

(meso) i 

Dynasim (micro) 

entre d’altres. 

 

DRACULA 
WS Atkins 

(UK) 

Microsimulador. 

Altament 

compatible amb 

Saturn (macro). 
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Quadstone 

Paramics 

Quadstone 

Limited 

(EUA) 

Microsimulador. 

Especialment 

útil per modelar 

en 3D. 

 

PTV- Vision 
PTV AG 

(GER) 

Conté dos 

mòduls: VISUM 

(macroscòpic) i 

VISSIM 

(microscòpic). 

 

SimTraffic 
Trafficware 

Ltd. (EUA) 
Microsimulador 

 

Transmodeler 

Caliper 

Corporation 

(EUA) 

Macro, meso i 

microsimulador. 

 

TRANSYT-7F 
McTrans 

(EUA) 

Macrosimulador 

(recomanat per 

interseccions 

semaforitzades).
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TSIS - 

CORSIM 

McTrans 

(EUA) 
Microsimulador 

 

Taula 5.2: Programaris de simulació del trànsit del mercat. FONT: Elaboració pròpia. 

Atenent als diferents estudis comparatius esmentats en l’apartat 5.3, els 

programaris de simulació del trànsit que més s’utilitzen en l’actualitat són: 

Aimsun, CORSIM, SimTraffic i VISSIM. Tots ells funcionen “raonablement bé, 

però amb limitacions que s’haurien de comprendre a l’hora d’escollir-ne un per a 

l’avaluació d’una xarxa”. En favor del programa Aimsun, cal dir que és un 

producte elaborat a Barcelona (per l’empresa TSS) i que “opera acceptablement 

bé pel viari americà”, que el tractament de dades és “generalment senzill de 

seguir” i que posseeix eines molt útils per a la “creació de grans xarxes urbanes i 

regionals, així com també, una capacitat incomparable a altres programaris per a 

l’assignació del trànsit dinàmic”.  

Ja per acabar, cal dir, a mode de justificació, que l’estudi que té lloc a l’apartat 6 

s’ha dut a terme mitjançant el programa Aimsun, pel fet que és l’únic que està 

disponible a l’ETSEIAT. 

5.4. AIMSUN 6 

5.4.1. Aspectes generals 

Aimsun és un programari per a la modelització i anàlisi del trànsit, desenvolupat 

per l’empresa TSS-Transport Simulation Systems. El motiu de la seva creació 

sorgeix de la necessitat d’assistir en la presa de decisions en el camp del 

disseny i avaluació dels sistemes de trànsit i transport. Així doncs, no cal dir que 

pel fet de tractar-se d’un camp relativament nou i d’especial interès, està sotmès 

a canvis constantment. Tant és així, que Aimsun compta amb diverses 

actualitzacions, cadascuna de les quals incorpora noves aplicacions i revisa el 

programari anterior, donant lloc a la última versió, la número 6. Cal destacar que 

serà aquesta la versió que permetrà la realització d’aquest estudi i sobre la que 

s’exposaran els punts següents. 
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En l’actualitat, el programa Aimsun és uns dels més utilitzats a nivell mundial, pel 

fet que és el producte resultant de 22 anys de R&D, unes 100 publicacions 

acadèmiques i ha estat emprat en més de 1.500 projectes reals fins al dia d’avui 

per governs, consultories i universitats de fins a 54 països diferents. Quant a la 

veracitat dels resultats que es puguin obtenir com a conseqüència d’un estudi 

realitzat amb aquest programari, cal dir que la principal limitació en la precisió del 

model rau en la quantitat i qualitat de dades que han estat recollides. 

5.4.2. Característiques 

L’Aimsun 6 integra els tres tipus de models de transport: eines per a l’assignació 

de trànsit estàtic a nivell macroscòpic, un simulador mesoscòpic i un dels 

microsimuladors més qualificats. Vegi’s a la figura 5.6 una mostra del concepte 

d’integració dels diferents nivells de modelització.  

 

Figura 5.6: Nivells de modelització que integra l’Aimsun 6. FONT: www.aimsun.com 

Aquesta integració s’aconsegueix per mitjà d’una única representació de la xarxa 

viària, una única base de dades i un únic arxiu. Conseqüentment, fa que el 

programa sigui molt més àgil per a l’usuari, a l’hora de seleccionar el model de 

simulació o reutilitzar les dades obtingudes amb anterioritat d’una simulació més 

o menys detallada. 

D’altra banda, és destacable el fet que permet l’intercanvi de dades amb els 

sistemes més populars de CAD, GIS, modelització del trànsit, optimització dels 

senyals i eines de control adaptatiu. D’aquesta manera és possible reunir una 
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xarxa de treball prou àmplia en un sol programa. Vegi’s a la taula 5.3 el tipus 

d’extensions i programes amb els que és compatible el programa. 

Tot seguit es comenten aspectes relatius a les dades de sortida i el seu 

tractament. Aquest programa permet obtenir dades de fluxos, temps de viatge, 

cues, mesures mediambientals i altres paràmetres que es poden representar en 

un gràfic. Addicionalment, es poden emmagatzemar en arxius de tipus ASCII o 

com a bases de dades. A més a més, també inclou una eina per analitzar i 

calibrar els resultats obtinguts amb dades del món real, així com també, 

contempla la possibilitat d’exportar les dades en arxius Excel, bases de dades 

com Access, o paquets estadístic com el programa SPSS. 

Tipus de dades Formats / Programes 

CAD DWG, DXF i DGN 

Modelització del transport 
Emme (2/3), CONTRAM, Saturn, CUBE, VISSUM, 

VISSIM i Paramics 

Optimització dels senyals TRANSYT-7F i TRANSYT-12 

Control adaptatiu VS-Plus, UTOPIA i SCATS 

Taula 5.3: Tipus de dades que es poden tractar amb l’Aimsun 6. FONT: www.aimsun.com 

Ja per finalitzar, cal comentar que el programa ofereix altres eines, de caràcter 

més específic, que no s’utilitzaran en aquest estudi, i que per tant, no seran 

analitzades en el decurs d’aquest.  

5.4.3. Aplicacions 

A continuació, es destaquen les possibles aplicacions que ofereix el programa.  

1. Anàlisi de noves infraestructures: escollir la millor opció entre les diferents 

alternatives per a la nova infraestructura. 

2. Variacions en la infraestructura: analitzar diferents opcions com carrils 

reservats, canviar el sentit de circulació d’una via, moviments que 

impliquin un gir en una intersecció, carrers de vianants, rotondes, etc.  

3. Control del trànsit: avaluació i optimització dels plans de control existents. 

4. Transport públic: línies per autobús o tramvies, horaris, rutes, tipus de 

vehicle per a cada servei, llocs de parada i temps de funcionament i de 

parada. 
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5. Estudis de viabilitat: pel fet que molts projectes de transport requereixen 

grans inversions, és altament recomanada la realització d’anàlisis 

detallats abans que es faci la inversió. 

6. Gestió del trànsit: dissenyar diferents estratègies amb diferents sistemes 

(prioritat per autobús, controls actuats, guiatge dinàmic de ruta, etc.) per a 

cadascun dels possibles estats del trànsit. L’estat del trànsit són les 

condicions i evolució d’aquest, condicionats per l’hora del dia, el dia de 

setmana, l’estació de l’any i possibles esdeveniments extraordinaris. 

7. Gestió del trànsit en temps real: fent ús de la informació recollida pels 

detectors en temps real, el simulador genera la matriu de demanda. Tot 

seguit, genera una predicció del trànsit a curt termini i identifica la millor 

estratègia possible entre totes les possibles, a fi de comunicar-ho als 

conductors, que visualitzaran la recomanació en panells d’informació. 

8. Sistemes de guiatge de vehicles:  el Laboratori Virtual del programa 

permet crear l’escenari ideal per desenvolupar el guiatge de serveis de 

vehicles per a vehicles privats. 

9. Estudis mediambientals: per mitjà de les emissions dels vehicles que 

intervenen en la simulació, és possible fer una valoració del impacte 

ambiental que té lloc o que pot tenir lloc en un futur. 
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6.  ESTUDI DE SIMULACIÓ DEL TRÀNSIT 

6.1. CIUTAT DE TERRASSA 

Terrassa és un municipi del Vallès Occidental, situat al sud del massís de Sant 

Llorenç del Munt, damunt la plana que s’estén entre les rieres de Palau a l’oest, i 

de les Arenes a l’est, a 277 metres sobre el nivell del mar. El seu terme municipal 

és el més extens (70,1 km2) i poblat de la comarca, amb 207.663 habitants (l’any 

2007). 

El medi físic ha condicionat el creixement de la ciutat i, a través de la imposició 

d’uns canals òptims de comunicació, ha dibuixat les traces de la seva estructura 

actual. La ciutat de Terrassa, queda avui en dia, encaixada pels límits imposats 

per l’orografia i pels espais naturals que l’envolten.  

Al sud queda limitada per la Serra de les Martines i de Galliners; a l’est, pel 

Torrent de la Betzuca i el Torrent de la Grípia; al nord, la Serralada Pre-Litoral 

(Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac) i; l’oest de la ciutat es divideix 

entre l’encaix amb els límits de la Serra de les Martines i l’obertura cap a 

Manresa i l’àmbit d’atracció més proper de Viladecavalls i Vacarisses, a través 

del Coll Cardús.  

6.1.1. Pacte per la mobilitat  

El 26 de maig del 2000 es va firmar el Pacte per la mobilitat, un document que 

conté idees de caràcter genèric i estratègic i, que posteriorment, el Pla Director 

de Mobilitat (PDM) ha anat mirant de desenvolupar i concretar en accions 

específiques. 

Aquest document aposta decididament per la mobilitat sostenible, basada en les 

persones que caminen o van amb bicicleta, i que usen el transport públic; imposa 

que els criteris d’accessibilitat, d’eliminació de barreres físiques i 

arquitectòniques, i de salvaguarda de les zones per a vianants siguin prioritàries; 

i es manifesta decididament per estendre els criteris de les zones per a vianants 

a tota la ciutat, especialment en aquells indrets amb una presència comercial 

consolidada. Fa seus també els principis de control i progressiva eliminació de la 

contaminació atmosfèrica i acústica provocada pel trànsit a la ciutat, així com 

també, fa una crida a augmentar la conscienciació cívica dels conductors en 

l’observança de les normes de circulació i a respectar els llocs per als vianants, i 

a les autoritats a vigilar-ne el compliment. 
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El document compta també amb el vehicle privat. Li reconeix la seva utilitat i el 

col·loca en el lloc on aquest mitjà pot ser eficaç, encaminant-lo cap a les vies de 

decisió d’entrada, de trànsit, i de sortida de la ciutat, mirant d’evitar els itineraris 

urbans innecessaris. També s’apunten criteris perquè s’aparqui fora de les vies 

urbanes. 

En els següents apartats es comentaran alguns dels aspectes característics de 

la ciutat referents al transport i a la mobilitat, tenint en compte aquest marc. 

6.1.2. Estructura territorial 

L’estructura urbana està formada per dues xarxes de comunicació principals: el 

viari interurbà i el viari urbà. Aquesta primera està formada per la xarxa regional 

d’autopistes (C-58 i C-16) i la xarxa interurbana de carreteres que presenta una 

estructura radial molt marcada. Aquesta última xarxa de capacitat mitjana, ha 

estat desdoblada en vies de gran capacitat cap al sud (ctra. de Rubí BP-1503), 

cap a l’oest (ctra. de Manresa C-58) i cap a l’est (ctra. de Montcada N-150). Per 

contra, cap al nord,  la xarxa antiga continua essent útil per a servir municipis 

amb volums reduïts de població com: Rellinars, Matadepera, Mura i Castellar 

(figura 1 de l’annex I).  

No obstant, l’autovia orbital o IV Cinturó i el nou vial de llevant previst en el 

POUM (de Bellots fins a la Grípia) han de permetre, en un futur pròxim, tancar el 

sistema viari més extern de la ciutat, a fi de contribuir a la distribució del trànsit 

des de l’exterior, reduir el trànsit de pas i descongestionar vies com la Ramba 

d’Egara i l’Avinguda del Vallès, entre d’altres (figura 2 de l’annex I). 

D’altra banda, el sistema viari intern principal de la ciutat és, en bona part, fruit 

de la xarxa radial de vies interurbanes. A aquesta xarxa radial s’hi sobreposen un 

conjunt de vies nord - sud i est - oest que formen dues anelles complementàries 

unides entre sí per vials radials (radis). 

L’anella interior (sistema intern d’avingudes) és formada exclusivament per vies 

de caràcter urbà, és a dir, carrers amb funcions urbanes importants. Es tracta de 

la Rambla, l’Av. 22 de juliol, l’Av. Abat Marcet, l’Av de Barcelona i la Ctra. de 

Montcada. 

L’anella exterior (sistema extern de rondes) utilitza una xarxa viària dissenyada 

per a realitzar importants funcions en la circulació de la ciutat. L’Av. Santa Eulàlia 

presenta el major nivell de segregació, mentre que l’Av. del Vallès i la Ronda de 

Ponent són vies dissenyades per a un volum de circulació important, però amb 

una major permeabilitat. Per la seva banda, l’Av. de Béjar presenta un caire més 

urbà tot i tenir dos carrils per sentit i mitgera.  
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Paral·lelament, cal destacar el paper de la xarxa ferroviària, que està formada 

per dues línies no connectades entre sí i amb un total de tres estacions, dues de 

les quals estan situades al centre de la ciutat i l’altra, a l’est. Ambdues línies 

donen accés a Barcelona realitzant recorreguts diferents, mentre que la línia de 

RENFE té continuïtat cap al nord - oest en direcció Manresa i Lleida. A més a 

més, el Pla Director d’infraestructures 2001-2010 de l’Autoritat del Transport 

Metropolità preveu, entre les mesures d’ampliació de la xarxa de ferrocarril, 3 

noves estacions de FGC, situades a la UPC, l’Av. 22 de juliol (interconnexió amb 

RENFE) i a Can Roca, que ja estan en fase d’execució. Aquesta remodelació de 

la xarxa de ferrocarril es veurà complementada per la creació d’una nova estació 

a la línia de RENFE. 

6.1.3. Circulació 

A partir de les mesures de les intensitat de trànsit i la seva distribució sobre la 

xarxa viària, s’observa el predomini dels desplaçaments nord - sud a la xarxa 

viària urbana. Aquesta preponderància afecta de forma important el 

funcionament òptim del model de circulació actual i provoca la sobrecàrrega dels 

eixos que travessen l’interior de la ciutat.  

D’altra banda, tal i com mostra l’anàlisi de les dades de comportament modal de 

la població (document que figura al PDM), “més del 40% dels desplaçaments 

interns es realitzen en vehicle privat i la distància mitjana d’aquests 

desplaçaments interns és inferior als 3 km”. Aquesta preponderància de la 

utilització del cotxes és, en bona part, degut a que “en l’actualitat es pot circular 

fàcilment a tota la ciutat”. L’aparcament però, juga també un paper important en 

l’elecció del mitjà de transport. 

Quant a la xarxa viària interurbana, l’element més destacat és “la disfunció 

motivada pel peatge de l’autopista C-16 a Rubí i Sant Cugat, que condiciona el 

manteniment d’intensitats mitjanes elevades a la Ctra. de Rubí BP-1503 a 

l’alçada del barri de Les Fonts” (observació: ara ha baixat, perquè el nombre de 

beneficiaris gratuïts de la C-16 ha augmentat). “En aquest tram, la BP-1503 

absorbeix el doble de vehicles que la via segregada i destaca per la seva 

proximitat a la saturació. De la resta de carreteres, destaquen la N-150 direcció 

Sabadell, amb una IMD de 27.000 veh/dia i la Crta a Matadepera amb 21.000 

veh/dia”. Cal destacar però, que en “el sistema viari actual, la xarxa viària urbana 

està absorbint gairebé íntegrament els fluxos provinents de la xarxa viària 

segregada, mentre que la xarxa de carreteres comarcals assumeix un paper poc 

rellevant en el conjunt total de desplaçaments” (figura 3 de l’annex I). 

A més a més, la mitjana dels accidents de la circulació en el període 1998-2000 

és de 1.857 accidents/any (aquesta xifra fa referència a qualsevol tipus 
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d’accident). La majoria es donen a la xarxa bàsica de la ciutat, on les intensitats 

de trànsit són fortes i les velocitats, generalment massa elevades respecte la 

funció dels vials considerats i l’entorn que travessen. Destaquen l’Av. del Vallès, 

el Quadrat Central i carrers com el Provença, Ramon y Cajal i Galileu, entre 

d’altres.  

Per tal de materialitzar un model de mobilitat sostenible amb l’objectiu de millorar 

la qualitat ambiental i les condicions de seguretat viària, s’ha proposat una 

jerarquia viària basada en l’aplicació dels principis de la moderació de la 

circulació (figura 4 de l’annex I).  

El model de circulació es basa en “un sistema de distribució dels fluxos format 

per anelles i radis d’entrada. La resta de la xarxa funcionarà en zona 30. Cal 

apuntar que actualment la velocitat mitjana en la xarxa viària ja és inferior als 30 

km/h”. Amb el nou model de mobilitat es mantindrà el mateix nivell actual de 

fluïdesa i capacitat, però amb mesures constructives puntuals, s’obtindrà un 

increment de les condicions de seguretat viària.  

6.1.4. Aparcament 

El PDM identifica zones amb dèficit d’aparcament. Per aquest motiu s’encarregà 

un Pla d’Aparcaments amb l’objectiu de detectar les zones deficitàries 

d’aparcament, la tipologia d’aquest dèficit i proposar mesures correctores. 

El resultat de l’estudi dut a terme en el si d’aquest Pla, mostrava un dèficit 

important de places d’aparcament a certes zones de la ciutat, entre les que 

destaquen: el sector sud de Ca n’Anglada, Can Jofresa, Can Parellada, el barri 

de Ca n’Aurell, el barri de Roc Blanc, el sector Pla del Bon Aire, Can Boada i el 

sector comprès entre Abat Marcet i Av. 22 de juliol. Conseqüentment, es va 

proposar la construcció de 13 nous aparcaments en un termini de 15 anys (2002-

2017), per mitjà de cinc tipus de mesures: urbanístiques, viàries, d’infraestructura, 

de gestió i d’intermodalitat. Aquest dèficit ja va ser posat de relleu per Jordi Nieto 

en el seu PFC [4]. Vegi’s la figura 5 de l’annex I. A mode d’informació, cal dir que 

segons l’Informe de conjuntura de l’any 2008, s’estima que aproximadament el 

65 % de la població disposa de plaça d’aparcament. 

                                                            
4 Nieto, J 2003, Proyecto de un aparcamiento – silo automatizado con capacidad de 60 – 80 
vehículos a instalar en una plaza pública de menos de 1.000 m2, ETSEIAT, UPC. 
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6.1.5. Transport col·lectiu 

Terrassa és un municipi amb una autocontenció del 65% [5 ], és a dir, un 

percentatge elevat de la mobilitat que genera no surt del municipi. Com a 

referència per a situar aquest valor, cal dir que a Sabadell és del 73%, a 

Hospitalet i Badalona és entre 50 ÷ 70%, mentre que a Barcelona és del 80% 

(cal comentar que aquestes últimes dades fan referència a l’any 2001). Quant als 

motius de viatge, cal esmentar que un 58% de la mobilitat total és obligada 

(treball i estudis) i un 42% no obligada (la resta de motius). 

El transport públic en aquesta mobilitat té un pes molt poc significatiu en 

comparació als modes privats, tal i com mostra la taula 6.1. 

Repartiment modal Total Mobilitat interna Mobilitat externa 

A peu 39,3 % 50,3 % 1,9 % 

Transport privat 48,4 % 9,8 % 20,9 % 

Transport públic 12,3 % 39,9 % 77,2 % 

Taula 6.1: Distribució modal de la mobilitat a Terrassa l’any 2005. FONT: Informe de 

conjuntura de Terrassa (2008). 

Pel que fa a la xarxa de transport urbà, cal dir que està integrada per 14 línies 

que, des del punt de vista morfològic (vegi’s figura 6 de l’annex I), es caracteritza 

per dues línies circulars, cinc línies radials i set de transversals. La velocitat 

comercial d’aquesta xarxa és de 12,17 km/h, l’any 2008 [ 6 ], que es pot 

considerar bona en comparació amb altres àmbits urbans.  

A fi de millorar aquestes xifres, el PDM proposa tot un seguit d’actuacions que 

passen per reduir el temps de viatge, afavorir la intermodalitat, millorar la qualitat 

del servei i l’adaptació constant de la xarxa a les noves necessitats de la 

mobilitat de la població. Això és possible a partir d’incrementar l’oferta (per 

exemple, incrementar la freqüència de les línies amb major demanda), de la 

integració tarifària (adhesió al sistema tarifari integrat de la RMB), de l’extensió 

del carril bus i de les interseccions amb prioritat semafòrica per a l’autobús, la 

renovació de la flota i la millora de les parades. 

Pel que fa al transport públic interurbà i al taxi, es segueix la mateixa dinàmica 

de potenciació, a partir de millorar-ne la qualitat, incrementant-ne l’oferta i 

afavorint la connexió intermodal. 

                                                            
5 López, S 2008, La mobilitat a Terrassa, cap a un model més sostenible, Informe de conjuntura de 
Terrassa, Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa. 
6  Comunicació via telefònica amb Elías Tapiolas, dir. de marketing de l’empresa Transports 
Municipals d’Egara, SA. 
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6.1.6. Transport de mercaderies. Activitats econòmiques. 

En l’àmbit de les mercaderies i les activitats logístiques, cal comentar el següents 

aspectes.  

Primerament, cal fer referència a l’increment del parc de vehicles pesats durant 

les dues últimes dècades, assolint una xifra de 15.089 vehicles pesats (2008); 

xifra que representa un 11,6% del total del parc de vehicles. No obstant, és 

destacable el fet que el 88% dels camions i el 51% dels vehicles comercials 

estacionats a les zones de càrrega i descàrrega estan matriculats en altres 

municipis, fet que indica la creixent integració metropolitana de les activitats 

logístiques.  

En segon lloc, cal dir que aquest tipus de vehicles provoquen grans alteracions 

del trànsit, sobretot en les avingudes nord – sud, on es registren intensitats 

mitjanes diàries de vehicles pesats entre 1.500 i 2.000 VP/dia (vegeu figura 7 de 

l’annexI). 

En resposta a aquesta problemàtica, el PDM proposa descarregar del trànsit de 

vehicles pesats els eixos de centralitat tals com l’Av. Barcelona i la Rambla, 

creant zones de restricció de pas i proposar itineraris recomanats; crear 

microplataformes [7], consignes [8] i carrils multiusos, entre d’altres; així com 

també, alliberar els carrers de Terrassa dels 300 camions que hi aparquen, 

mitjançant la promoció d’iniciatives per crear aparcaments de camions 

convenientment equipats. 

D’altra banda, en vista la importància creixent de les activitats logístiques en el 

sector productiu, el PDM ha introduït una reserva en el POUM de 10 ha per a 

realitzar un Centre d’Activitats Logístiques (CAL), la funció del qual és 

centralitzar la recepció de les mercaderies, organitzar-ne la seva distribució a 

l’interior de la ciutat i, conseqüentment, alliberar la ciutat d’una gran part dels 

vehicles pesats que hi circulen. 

6.1.7. Vianants 

Atenent al Pla d’Accessibilitat, on es tracten els desplaçaments a peu a l’interior 

del municipi, cal dir que Terrassa presenta un bon compliment dels criteris 

d’accessibilitat. 

                                                            
7 Microplataformes: espais destinats a la recollida i lliurament de mercaderies a un grup d’usuaris 
regulars per tal de facilitar i racionalitzar les operacions de distribució de mercaderies. 
8  Consignes: espais on els distribuïdors deixen les mercaderies per tal que els que les han de 
rebre les puguin anar a recollir. Aquests espais estan ubicats a diversos llocs de la ciutat. 
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Cal destacar el centre urbà sobre el conjunt de la ciutat per la seva concentració 

d’equipaments i eixos comercials. Aquest fet però, no impedeix que es trobin a la 

ciutat un conjunt de sectors que presenten també una certa concentració 

comercial formant nuclis de mobilitat a peu d’abast de barri.  

Per tant, a fi de promocionar els recorreguts a peu entre els diferents sectors 

comercials i d’equipaments, cal crear una xarxa viària contínua que sigui capaç 

de conviure de forma segura amb els altres mitjans de transport (figura 8 de 

l’annex I). 

6.1.8. Bicicletes 

La ciutat presenta unes dimensions i una densitat d’activitats adequades per a la 

utilització de la bicicleta. La seva forma concèntrica amb un centre d’activitat, i un 

alt grau de compacitat d’activitats i residència en bona part de la ciutat, ajuden a 

mantenir unes distàncies mitjanes de desplaçament prou reduïdes que 

possibiliten l’ús de la bicicleta. S’escapen d’aquest esquema el sector sud, per 

sota de l’autopista C-58, on cal destacar el barri de Can Parellada i els diversos 

polígons industrials que apleguen una part important dels llocs de treball de la 

ciutat, així com els sectors residencials de baixa densitat. 

Coneixent que l’ús de la bicicleta és molt útil per recorreguts relativament curts, 

d’uns 5 km de llargada màxima i sobre vies amb poc pendent, es pot afirmar que 

la ciutat de Terrassa té un potencial important per al desenvolupament d’aquest 

mitjà de transport i lleure, sobretot en el centre i l’àrea de l’eixample. 

És per això, que des del PDM, juntament amb el Pla Director de Bicicletes, es 

defineixen uns itineraris que connecten els diferents barris, els seus equipament i 

microcentralitats de forma segura mitjançant la cohabitació amb cotxes, la 

cohabitació amb els vianants o la segregació dels carrils bici (figura 9 de    

l’annex I).  

En l’actualitat, cal destacar el servei gratuït de bicicletes Ambicia’t, que ofereix la 

connexió entre 5 punts destacables de la ciutat: el Campus UPC, l’estació de 

RENFE, l’estació de FGC, l’Ajuntament de Terrassa i el Centre Cívic Montserrat 

Roig. És destacable, el fet que durant l’any 2007 es van donar d’alta 22.941 

usuaris i hi van haver 36.015 desplaçaments. 

6.2. ÀREA D’ESTUDI 

L’àrea que comprèn aquest estudi està situada en el districte I de la ciutat de 

Terrassa, concretament en la zona limitada pel carrer Colom, la Ctra. de 

Montcada, el carrer Ramón y Cajal i la Ctra. de Castellar (figura 6.1).  
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Aquesta zona està caracteritzada per tenir una alta atracció, principalment, a 

causa de l’oferta universitària que hi ha (campus UPC, ESCAC i el Vapor 

Universitari). D’altra banda, cal destacar que la major part dels desplaçaments 

que hi tenen lloc són en vehicle privat, tot i que altres mitjans com la bicicleta i el 

transport públic estan adquirint una influència prou destacable. No cal dir que 

amb la finalització de l’estació dels FGC a l’Avinguda Jacquard, el ferrocarril 

tindrà un pes determinant en la mobilitat del sector.  

Atenent al model de circulació proposat pel POUM, aquesta ha de ser una zona 

30, ja que no forma part del sistema intern d’avingudes i, a més a més, el carrer 

Ramón y Cajal és una de les vies amb major accidentalitat.   

 

Figura 6.1: Localització de l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’aparcament destinat als no residents (mobilitat obligada i no 

obligada) s’hi localitzen unes 50 places de zona blava i 570 places d’aparcament 

lliure de rotació, que presenten un grau d’ocupació mitjà del 90 %. 

Quant al transport públic que circula per aquestes vies cal dir que per la Ctra. de 

Castellar hi passen les línies 1, 3, 7 i 11; pel carrer Colom, les línies 7 i 10; per la 

Ctra. de Montcada, la línia 1; i pel carrer Ramón y Cajal, la línia 7. 
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D’altra banda, cal comentar que el transport de mercaderies és rellevant en la 

Ctra. de Castellar, amb una IMD de 600 a 1.200 VP/dia, en funció del tram. En la 

resta de vies, el trànsit de vehicles pesats no és especialment significatiu. 

En referència al desplaçament a peu, cal donar especial importància als eixos 

formats per la ctra. de Castellar – Avinguda Jacquard, el carrer Colom i la Ctra. 

de Montcada, per tractar-se d’eixos comercials, i als carrers Miquel Vives i de 

Wagner.  

Finalment, cal destacar el paper de la bicicleta en aquest sector, ja que els seus 

usuaris potencials són gent jove i la zona no presenta desnivells significatius en 

cap sentit de circulació. Actualment, a la plaça del Campus hi ha una de les 

estacions del Ambicia’t, tot i que les vies solidàries a aquesta plaça no estan 

prou condicionades per a la seva pràctica, a excepció d’un tram de l’Av. 

Jacquard i el c/ Miquel Vives. 

6.3. OBJECTIUS 

La finalitat d’aquest estudi de trànsit és avaluar l’impacte de la possible 

modificació del carrer Colom en restringir un dels carrils, actualment destinat a 

l’aparcament lliure, a la circulació del transport públic, taxis i bicicletes. 

A més a més, s’incorporaran totes les modificacions que preveu el Pla Director 

de Mobilitat, a fi de prioritzar el transport públic, integrar els desplaçaments dels 

vianants i dels ciclistes i reduir el risc d’accidents.  

Per a la redacció d’aquest estudi s’analitzaran els següents aspectes: 

 Funcionalitat actual, mitjançant els aforaments facilitats per l’Ajuntament 

de Terrassa i la recollida d’informació quantitativa de la mobilitat.  

 Estudi de simulació del trànsit en tota l’àrea, sota l’escenari actual, 

l’escenari actual modificat sense restricció de velocitat i l’escenari 

proposat (fig. 6.2).  

Així doncs, la modelització del trànsit ha de permetre avaluar els paràmetres 

bàsics de les vies objecte d’estudi, especialment del carrer Colom, en ambdós 

escenaris.  
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Figura 6.2: Escenari proposat. FONT: Elaboració pròpia. 

6.4. METODOLOGIA 

La metodologia a seguir per aquest tipus d’estudis és similar en cada cas, tot i 

que variarà en funció dels objectius que es vulguin assolir (fig. 6.3).  

En una primer fase, resulta imprescindible recopilar la informació necessària que 

permeti caracteritzar l’entorn de la simulació i analitzar la situació actual. Pel cas 

que tracta l’estudi, cal dir que s’ha orientat, fonamentalment, a la modelització del 

trànsit i la informació disponible és: els aforaments de les vies, el control de les 

fases semafòriques (dades proporcionades per l’Ajuntament), informació de les 

línies d’autobús i treballs de camp (observació d’indisciplines, corroboració de 

dades, etc.).  

A continuació, es procedeix a la construcció de la matriu O/D en hora punta 

(moment en que les vies presenten una activitat major), que cal calibrar en el 

model de microsimulació, a fi i efecte que representi la realitat acuradament. Un 
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cop fet aquest pas, es podran aplicar les diferents modificacions necessàries per 

comprovar la incidència que puguin tenir en el trànsit.   

ANÀLSI DEL 
TRÀNSIT ACTUAL

SIMULACIÓ DEL
TRÀNSIT

Recollida d’informació:

- Aforaments 
- Control de fases semafòriques
- Informació de les línies d’autobús
- Treball de camp

INFORMES D’INTENSITATS:

Construcció matriu O/D

- Construcció de l’entorn.  
- Definició dels paràmetres

SITUACIÓ ACTUAL

ESCENARI DE FUTUR

Resultats

Resultats

ComparativaCONCLUSIONS

ANÀLSI DEL 
TRÀNSIT ACTUAL

SIMULACIÓ DEL
TRÀNSIT

Recollida d’informació:

- Aforaments 
- Control de fases semafòriques
- Informació de les línies d’autobús
- Treball de camp

INFORMES D’INTENSITATS:

Construcció matriu O/D

- Construcció de l’entorn.  
- Definició dels paràmetres

SITUACIÓ ACTUAL

ESCENARI DE FUTUR

Resultats

Resultats

ComparativaCONCLUSIONS

 

Figura 6.3: Esquema metodològic. FONT: Elaboració pròpia. 

6.5. ELEMENTS DE MOBILITAT 

6.5.1. Trànsit de vehicles 

L’anàlisi del trànsit s’orienta, fonamentalment, a conèixer la dimensió de les 

intensitats i en quines hores del dia la demanda és màxima. Es segueix el 

següent procediment: 

1. Anàlisi del trànsit a la xarxa viària (recopilació de dades de l’Ajuntament). 

2. Anàlisi d’hores punta i definició de l’hora de màxima activitat que 

s’utilitzarà. 

3. Construcció de la matriu O/D en hora punta, de cara a la simulació del 

trànsit. 

En l’annex II es mostren els aforaments de trànsit en l’àmbit d’estudi i els gràfics 

que representen les intensitats de trànsit en les vies més importants. 
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6.5.2. Transport públic 

Per l’àmbit d’estudi circulen fins a 5 línies de la xarxa d’autobusos urbans de 

Terrassa (taula 6.2), dues de les quals es veuen afectades per la modificació que 

tindrà lloc en el carrer Colom i que és objecte d’estudi.  

Línia  Via principal de pas 
Interval de 

pas (min) 

1 Anada i tornada 
Av. Jacquard – ctra. Castellar 

Ctra. de Montcada 
18

3 Anada i tornada Av. Jacquard – ctra. Castellar 18

7 Anada c/ Colom – c/ Ramón y Cajal 19 

10 Anada  c/ Colom 38

11 Anada i tornada Av. Jacquard – ctra. Castellar 25

Taula 6.2: Vies i intervals de pas de les línies de transport urbà. FONT: www.tmesa.com 

6.5.3.  Altres 

Pel que fa a les bicicletes, cal dir que s’adoptarà el carril bus del c/ Colom com a 

via principal per al desplaçament d’aquestes. Aquesta decisió no presenta una 

perillositat accentuada, ja que els intervals de pas dels autobusos són amplis i 

s’evita la circulació de les bicicletes per la vorera (interferència amb els vianants) 

i pel carril principal (interferència amb vehicles privats).  

Paral·lelament, els vianants guanyen en seguretat a l’hora de circular per la 

vorera al llarg del c/ Colom, en el tram entre l’Av. Jacquard i la ctra. de 

Montcada. 

A més a més, en la simulació es tindrà en compte el fenomen que té lloc cada 

matí en el c/ Ramón y Cajal, entre Marianel·lo Bosch i Estanislau Figueres, on 

els cotxes aparquen en doble fila, per deixar els nens a l’escola, i inhabiliten un 

dels carrils de circulació (fig. III.4). 

Per contra, en la modificació del viari es perdran unes 55 places d’aparcament 

lliure que afectaran als vehicles privats que circulin per la zona; sobretot en dies 

feiners i períodes lectius.  
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6.6. SIMULACIÓ DEL TRÀNSIT 

El procés de simulació s’ha realitzat mitjançant el programa de simulació de 

trànsit Aimsun 6 (citat a l’apartat 5.4), a nivell microscòpic. 

6.6.1. Elaboració del gràfic de la xarxa viària 

En primer lloc, s’elabora de manera metodològica la geometria de la xarxa viària 

considerant-ne totes les seves característiques, tant les dels mateixos carrers 

com les d’altres element que afecten a la conducció. Per a fer-ho, s’ha utilitzat un 

dibuix en CAD de la ciutat, proporcionat per l’Ajuntament de Terrassa. 

Cada espai, cada via i cada intersecció té les seves pròpies característiques que 

influeixen en la conducció dels vehicles (pesats i lleugers) que circulen per ella 

(velocitat, pendent, etc.). Per a cadascun dels trams de via representats, 

s’adscriuen una sèrie de paràmetres que pretenen reproduir el model de 

microsimulació de trànsit, amb el màxim detall, tots els elements de l’espai físic 

real que s’està analitzant, en especial atenció a la xarxa viària.  

Un cop obtingudes totes les dades referents a la demanda de trànsit i la 

jerarquització dels carrers de la zona d’afectació, s’ha realitzat un inventari 

exhaustiu de la xarxa viària, a fi i efecte de modelitzar la circulació de la zona 

sota l’escenari proposat. 

6.6.2. Paràmetres del model 

En cada àmbit territorial, social o estacional, les característiques dels vehicles, 

així com també, les dels seus conductors, poden variar considerablement. Per 

una banda, els vehicles que es troben circulant pels carrers no són els mateixos 

a un barri o un altre, ni s’assemblen els d’una zona costera amb els d’una zona 

de muntanya. D’altra banda, el comportament dels conductors difereix força en 

funció de si es tracta d’un dia feiner, de cap de setmana o en un espai lúdic; en 

funció de l’edat i del sexe, entre d’altres (vegi’s apartat 4.2). 

És per això que resulta necessari ajustar una sèrie de paràmetres segons el 

coneixement que es tingui de la realitat en estudi. Així doncs, els paràmetres a 

tenir en compte per a poder dur a terme la simulació són: 

 Determinar els principals accessos i sortides de la zona, vies de 

connexió amb la resta de la xarxa viària de Terrassa.  Annexos I i II. 

 Característiques dels vehicles: tipus de vehicle, longitud i amplada de 

vehicle, màxima velocitat desitjada, acceleració i desacceleració.  

Apartat 6.6.3. 
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 Les característiques dels carrers de la xarxa viària interna: tipus de via, 

velocitat permesa, sentits de circulació, girs prohibits, nombre de carrils, 

capacitat de la via, restriccions a la capacitat (stops, semàfors, cediu el 

pas, etc.).  Annex III i apartat 6.6.4. 

 Els itineraris que segueixen les diferents línies de transport públic (carrils 

bus, parades, intervals de pas, etc.).  Taula 6.2. 

 La localització de les interseccions amb regulació semafòrica i el 

funcionament dels cicles.  Annex IV. 

Finalment, cal destacar que cadascuna de les unitats que “entri” en el model 

seguirà el sistema d’elecció d’itineraris mínims, que serà el mateix per a 

cadascun dels escenaris simulats.  

6.6.3. Característiques dels vehicles 

En les taules que segueixen a continuació, es mostra la informació introduïda al 

programa de modelització de trànsit AIMSUN, en referència als vehicles que 

circularan per la xarxa viària.  

 

Taula 6.3: Característiques dels turismes. FONT: Elaboració pròpia. 

Tot seguit, es justificaran els paràmetres assumits: 
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 Amplada: si es té en compte el RD 2822/1998 pel que s’aprova el 

Reglament General de Vehicles, s’observa que l’amplada màxima, per 

regla general, és de 2,55 m (2,60 m per vehicles condicionats). Per tant, 

s’assumirà un valor lleugerament inferior, ja que aquest tipus de vehicles 

no estan destinats al transport de mercaderies. 

 Velocitat màxima desitjada: és aquella velocitat de circulació a la que els 

conductors es sentirien satisfets, tenint en compte el límit permès per la 

via. Vegi’s que en l’escenari actual és de 50 km/h, mentre que en 

l’escenari proposat serà de 30 km/h. 

 Desacceleració normal: atenent a la taula 6.4, s’observa que la 

desacceleració que no compromet el confort té lloc per valors de d< 3 

m/s2. 

Paràmetre Turismes Camions A destacar 

Velocitat 

desitjada 
120 km/h 80 km/h

En el cas de trànsit urbà, s’adaptarà la 

velocitat desitjada mentre que la resta 

de paràmetres romandran iguals. 

Headway 1,5 s 1,7 s

A les autoescoles d’Alemanya és 1,8 s. 

Els valors realistes varien entre 0,8 – 2 

s. 

Espaiat mínim 2 m 2 m

Es manté en condicions de trànsit 

aturat. També en les cues causada per 

regulació semafòrica. 

Acceleració  0,3 m/s2 0,3 m/s2

Valors molt baixos en situacions de 

trànsit “stop & go”. Valors realistes entre 

1 – 2 m/s2. 

Desacceleració 3 m/s2 2 m/s2 Valors alts en situacions de trànsit “stop 

& go”. Valors realistes entre 1 – 2 m/s2. 

Taula 6.4: Paràmetres de referència utilitzats en simulació. FONT: http://www.vwi.tu-

dresden.de [9] 

 Desacceleració màxima: el valor màxim en condicions òptimes de frens, 

pneumàtics i paviment és de 7,2 m/s2 [10]. Per condicions de via normals, 

s’assumirà una desacceleració lleugerament inferior, de 6 m/s2. 

                                                            
9  Per més detalls, vegi’s Treiber, M, Hennecke, A i Helbing, D 2007, Congested Traffic States in 
Empirical Observations and Microscopic Simulations, University of Stuttgart, Alemanya. 
10 Syropoulou, I i Karlaftis, M 2007, Parameters related to modelling intelligent speed adaptation 
systems with the employment of a microscopic traffic model, National Technical University of 
Athens, Grècia. 
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 L’acceptació del límit de velocitat defineix en quin grau el conductor 

sobrepassarà els límits establerts. Per un valor de 1,3 i una via de límit 50 

km/h, el vehicle podrà circular a 65 km/h (és a dir, un 30% més del màxim 

permès). 

 Distància mínima entre vehicles: correspon a la distància entre vehicles 

quan aquests estan parats. 

 Temps de cedeixi el pas: es refereix al temps  que ha de passar en una 

situació de “cediu el pas” o “stop”, a partir del qual el conductor es posa 

impacient i deixa de respectar els marges de seguretat establerts.  

 Acceptació de guiatge: paràmetre comprès entre 0 ÷ 1 que representa la 

probabilitat que un vehicle segueixi una recomanació, com podria ser una 

senyal de missatge variable. En aquest cas no n’hi ha.  

 Factor de sensibilitat: en la component de desacceleració referent al 

model de seguiment de cotxe, el cotxe que segueix (follower) ha 

d’estimar la desacceleració del líder (leader), com la desacceleració 

d’aquest multiplicat pel factor de sensibilitat. S’assumirà un valor 

lleugerament superior a 1. 

A continuació, es fa referència als camions que circulen per la xarxa viària (taula 

6.5). 

 

Taula 6.5: Característiques dels camions. FONT: Elaboració pròpia. 
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Quant a les característiques tècniques dels camions: 

 Longitud: segons el Reglament General de Vehicles, la longitud màxima 

autoritzada per a vehicles rígids (exclosos autobusos) és de 12 m, que en 

aquest cas sí que limita en la caracterització dels camions. 

 Amplada: atenent al RD 2822/1998 s’observa que l’amplada màxima 

autoritzada és de 2,55 m (2,60 m per vehicles condicionats), que en 

aquest cas sí que limita en la caracterització dels camions. 

 Acceleracions i desacceleracions: en aquest cas tots els valors són 

lleugerament menors, pel fet que aquest tipus de vehicle ha de moure 

una quantitat de massa molt major (Taula 6.4).  

D’altra banda, les furgonetes també tenen una presència significativa en la xarxa 

viària d’estudi (taula 6.6). 

 

Taula 6.6: Característiques de les furgonetes. FONT: Elaboració pròpia. 
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En aquest cas s’ha optat pels valors que proporciona el programa per defecte, tot 

i que en termes d’acceleració i desacceleració s’han pres valors mitjans, entre 

els proposats anteriorment, i el temps de “cediu el pas” s’ha associat al dels 

turismes. 

D’altra banda, hi ha un altre element a considerar per les repercussions que 

ocasiona directament en la fluïdesa del trànsit. Aquest és la xarxa de línies 

d’autobús. 

La presència d’aquest tipus de vehicle alenteix la circulació i té unes dimensions 

que cal considerar en el model. Segons la informació proporcionada per 

Transports Municipals d’Egara, es defineixen les següents característiques (taula 

6.7).  

Els autobusos segueixen un recorregut amb unes parades definides on es 

detenen seguint unes pautes marcades i fixes d’interval de temps i on s’aturen 

durant un lapse de temps determinat segons el volum de passatgers que hi ha. 

 

Taula 6.7: Característiques dels autobusos. FONT: Elaboració pròpia. 
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Respecte al temps que l’autobús roman a la parada, impedint d’aquesta manera 

el pas d’altres vehicles per aquell carril de circulació, s’ha utilitzat l’experiència en 

el treball de camp. El resultat d’aquest treball ha estat que el temps dedicat a la 

parada és de 30 ± 15 s. 

6.6.4. Característiques del tipus de via  

En funció del tipus de via per on es circuli, s’han de considerar diverses 

característiques. En aquest cas, s’han contemplat dues tipologies de vies amb 

característiques pròpies: 

 Via 1: s’hi inclouen c/ Ramón y Cajal, ctra. de Castellar, Av. Jacquard, c/ 

Colom i ctra. de Montcada (Taula 6.8). 

 Via 2: s’hi inclouen la resta de carrers considerats (Taula 6.9). No obstant, 

cal dir que en simular l’escenari futur, totes les vies passaran a tenir 

aquesta consideració.  

Com a justificació de les variables densitat de congestió, ck i capacitat màxima, 

maxq  es presenta l’expressió (6.1) i la (6.2) que respon al model de Greenshields. 

min· 1000ck s       (6.1)  max

·

4
c Lk v

q      (6.2) 

on:  mins  = espaiat mínim, estimat en 6,5 m, corresponent a la suma de la 

mitjana ponderada de la longitud dels vehicles (5 m/veh) i espaiat mínim 

en condicions de parada (1,5 m). 

Lv = velocitat lliure, que pel cas via 1 és de 50 km/h i pel tipus via 2 és de 

30 km/h. 

Pel cas de les vies pertanyents al grup via 2, cal dir que s’ha seguit el mateix 

raonament que el prèviament comentat.  
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Taula 6.8: Característiques de les vies tipus 1. FONT: Elaboració pròpia. 

 

Taula 6.9: Característiques de les vies tipus 2. FONT: Elaboració pròpia. 
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A continuació, es comenten alguns dels aspectes que figuren a les taules 7.8 i 

7.9. 

 Velocitat en “Yellow Box”: és la velocitat mínima que ha de dur un vehicle 

que estigui circulant per una intersecció, per tal que el vehicle que hi hagi 

d’entrar emprengui aquesta acció. 

 Distància de visibilitat: quan un vehicle s’està aproximant a una 

intersecció per una secció regulada per un “cedeixi el pas”, s’aplica el 

model d’acceptació d’espaiat. S’aplicarà quan la distància des del vehicle 

fins al final de la secció, sigui inferior que la distància de visibilitat (en 

metres). En aquest cas, s’agafarà el valor que proporciona el programa 

per defecte. 

 Paràmetres de distància: és el final de la secció actual, i està definida 

com el temps necessari per viatjar una certa distància (fig. 6.4). 

S’assumiran els valors proporcionats per defecte. 

 

Figura 6.4: Paràmetres de distància en una secció. FONT: Microsimulator and 

mesosimulator in Aimsun 6. User’s Manual.    

6.6.5. Matriu de viatges 

La matriu de viatges és l’element més important a introduir en el programa, pel 

fet que determina la distribució per orígens i destinacions dels viatges entre 

zones.  

Per a fer aquesta distribució, es compta les intensitats mitjanes diàries (IMD) 

proporcionades per l’Ajuntament (annex II). Es pot observar que les dades 

proporcionades estan agrupades en anys: (1) dades del 2007 – 2009 i (2) dades 

del 2003 – 2006. Aquesta separació té lloc perquè serà necessari aplicar un 

factor de creixement a les dades més antigues, que respondrà a l’evolució del 

trànsit de Terrassa durant els últims anys. Aquesta evolució vindrà caracteritzada 

per: el parc de vehicles, la població i l’activitat econòmica de les empreses. Els 

aforaments definitius que s’utilitzaran per a calibrar la matriu O/D són els que 

figuren a l’annex II, figura II.4. 
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Paral·lelament, també es disposa dels informes d’intensitats d’alguns dels vials 

de la zona d’estudi (vegi’s l’annex II). Aquests permetran analitzar quina és l’hora 

punta en la que es durà a terme la simulació i quin percentatge de turismes, 

furgonetes i camions ocuparan la xarxa viària. A més a més, com que hi figuren 

els comptatges dels vehicles de cada quart d’hora i durant 24 h, serà possible 

establir quin percentatge dels valors que indiquen les IMD, corresponen als 

vehicles que circulen en hora punta. L’annex II mostra que l’hora punta és de 8 – 

9h i que el percentatge de vehicles que circulen en aquesta hora sobre el total és 

del 7 – 9%.  

Finalment, per a la construcció de la matriu O/D es farà ús de les dades 

prèviament comentades. Tal i com es pot observar, no es tenen dades concretes 

de tots els carrers ni tampoc de tots els centroides, o el que és el mateix, els 

focus d’atracció – generació (fig. 6.5). Per tant, resultarà necessari calibrar la 

matriu amb el programa de simulació, a fi i efecte d’aconseguir que els valors 

disponibles es corresponguin amb els de la simulació.  

 

Figura 6.5: Disposició dels centroides a la xarxa viària. FONT: Elaboració pròpia. 

Un cop obtinguda la matriu O/D definitiva (taula 6.10), ja es podrà fer qualsevol 

variació en el vial i avaluar quines són les diferències entre ambdós escenaris. A 
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més a més, cal comentar que a aquesta matriu total, se li farà una divisió els 

percentatges següents: 92% turismes, 5% furgonetes i 3% camions. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
1 0 6 25 28 0 0 4 18 10 0 90
2 0  6 12 45 7 0 0 0 5 0 76
3 0 0  105 313 77 24 0 31 6 0 555
4 39 68 46 128 379 175 52 196 89 31 1.204
5 0 0 13 0 34 18 0 17 9 0 90
6 11 13 73 333 0 174 54 158 107 29 951
7 5 12 18 24 17 4 0 13 8 5 105
8 16 0 0 19 15 0 0 13 13 4 80
9 0 0 0 0 0 0 0 0 253 228 482
10 56 31 59 57 64 23 10 0 179  52 532
11 13 16 30 26 39 16 0 0 336 0  475

Total 140 140 250 600 650 540 400 110 960 500 350 4.640

Taula 6.10: Matriu O/D total definitiva. FONT: Elaboració pròpia. 

6.6.6. Anàlisi dels resultats 

A continuació es mostren els resultats globals obtinguts en la simulació (taula 

6.11). Vegeu que en cada cas es proporciona el valor de referència (situació 

actual) i en les columnes adjacents, la variació percentual experimentada en 

cada simulació (SAM, situació actual modificada; EP, escenari proposat). Cal 

destacar que tots els resultats es poden consultar a l’annex V. 

Variable Situació actual Variació SAM (%) Variació EP (%) 

Densitat (veh/km) 26,4 -17,3 24,9 

Velocitat (km/h) 19,8 5,9 -29,9 

σvelocitat (km/h) 10,9 0,4 -39,0 

Temps viatge (min/km) 3:57 -7,4 39,3 

σtemps_viatge (min/km) 2:09 -8,1 72,6 

Temps demora (min/km) 2:36 -11,0 30,4 

σtemps_demora (min/km) 2:08 -8,2 74,1 

Temps parada (min/km) 1:59 -12,3 47,6 

σtemps_parada (min/km) 1:59 -8,4 83,6 

Nº parades 4,0 -10,5 32,3 

Taula 6.11: Variació percentual dels valors dels diferents escenaris respecte la situació 

actual per tota la xarxa. FONT: Elaboració pròpia. 
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Primerament, es pot observar que en la situació actual, la velocitat ja és inferior 

als 30 km/h, de manera que el fet de restringir la zona quant a velocitat no hauria 

de suposar un problema. No obstant, l’escenari proposat veu reduïda en un 30% 

la velocitat global de la xarxa, tot i que la seva variabilitat també disminueix en un 

40%. Això és perquè els valors alts de la situació actual fan que la velocitat 

mitjana augmenti (vegi’s l’alta variabilitat que té aquesta variable). El mateix 

passa amb els temps de viatge, de demora i parada que es veu incrementat en 

un 30 i 40% en cadascun dels casos. Pel que fa al nombre d’aturades augmenta 

en un 1,3 parades. 

De totes maneres, si s’introdueix la modificació proposada amb el nivell de 

restricció actual, es preveu un augment de la velocitat global del 6% i una 

reducció del temps de viatge d’un 7,4%. El mateix passa amb el nombre de 

parades. 

En segon lloc, vegi’s els valors absoluts de la xarxa referents al transport públic 

(taula 6.12). Observeu que la velocitat comercial és molt semblant a la real 

(segons Transports Municipals d’Egara és de 12,17 km/h l’any 2008), però 

presenta una caiguda del 13,7% en l’escenari futur. Tot i això, cal dir que la 

variabilitat es redueix en un 30% de manera que es milloraria la puntualitat del 

servei d’autobusos. Quant a les evolucions de la resta de valors, passa el mateix 

fenomen que el comentat anteriorment.     

Variable Situació actual Variació SAM (%) Variació EP (%) 

Densitat (veh/km) 32,8 1,2 0,0 

Velocitat (km/h) 12,2 6,5 -13,7 

σvelocitat (km/h) 6,6 -4,6 -31,6 

Temps viatge (min/km) 5:49 -9,5 11,2 

σtemps_viatge (min/km) 2:05 -23,0 0,9 

Temps demora (min/km) 4:24 -12,6 -2,3 

σtemps_demora (min/km) 2:05 -22,0 2,4 

Temps parada (min/km) 3:28 -15,0 6,8 

σtemps_parada (min/km) 1:57 -25,3 4,6 

Nº parades 5,4 -6,7 11,4 

Taula 6.12 Variació percentual dels valors dels diferents escenaris respecte la situació 

actual pel transport públic. FONT: Elaboració pròpia. 
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 L7 L10 

Variable 
Situació 

actual 

Variació 

SAM (%)

Variació 

EP (%) 

Situació 

actual 

Variació 

SAM(%) 

Variació 

EP (%) 

Velocitat (km/h) 9,0 24,9 18,7 7,6 48,2 36,9

σvelocitat (km/h) 1,2 33,3 27,7 0,1 425,3 150,5

Temps viatge (min/km) 320,2 -40,7 -16,6 373,6 -32,8 -26,1

σtemps_viatge (min/km) 42,4 1,0 -4,3 5,7 247,8 60,0

Temps demora (min/km) 256,9 -40,8 -35,2 311,9 -41,5 -43,7

σtemps_demora (min/km) 44,0 -14,1 -6,8 5,7 308,4 62,0

Temps parada (min/km) 213,8 -98,2 -32,2 269,9 -46,2 -43,7

σtemps_parada (min/km) 40,7 -93,9 -4,7 1,6 1.500,0 300,0

Nº parades 4,4 -16,5 -4,5 5,6 -26,8 -28,6

Taula 6.13: Variació percentual dels valors dels diferents escenaris respecte la situació 

actual per les línies 7 i 10 de transport públic. FONT: Elaboració pròpia. 

En referència al transport públic, cal posar especial atenció a les línies 7 i 10, ja 

que durant el seu recorregut passen pel carrer Colom. A la taula 6.13 s’observa 

un augment substancial de la velocitat comercial (entre el 20% i el 35%), que es 

tradueix en una disminució del temps de viatge i també del nombre de parades 

en el tram estudiat, tal i com era d’esperar. 

Finalment, es duu a terme el mateix anàlisi per als resultats obtinguts en els 

centroides. Les taules 6.14 i 6.15 corresponen als recorreguts des de tots els 

orígens fins a una destinació, mentre que les taules 6.16 i 6.17, corresponen als 

recorreguts des d’un origen fins a qualsevol destinació. 

Centroide      

destinació 

Velocitat   

(%) 

Temps viatge 

(%) 

Temps 

demora (%)

Temps 

parada (%)

Nº         

parades 

(%) 

Temps 

viatjat (%)

1 3,3 -4,2 -9,8 -13,5 -0,2 15,9

2 6,0 -10,8 -19,0 -24,1 -12,3 8,6

3 12,8 -11,8 -15,7 -18,3 -15,1 -15,2

4 5,9 -3,9 -5,2 -5,2 -3,2 -4,1

5 2,5 2,9 1,7 0,8 2,9 8,5

6 3,6 -2,6 -4,0 -2,7 -11,0 -8,7

7 9,6 -6,0 -8,5 -8,2 -20,8 -0,3
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8 19,0 -23,7 -34,7 -43,6 -30,0 -9,9

9 8,2 -12,8 -17,5 -19,0 -15,2 -12,0

10 5,5 -11,6 -19,3 -22,0 -13,4 -11,2

11 1,8 -7,4 -10,8 -12,5 -7,8 -14,7

Taula 6.14: Variació percentual dels resultats en centroides destinació (SAM vs. situació 

actual). FONT: Elaboració pròpia. 

Centroide      

destinació 

Velocitat   

(%) 

Temps viatge 

(%) 

Temps 

demora (%)

Temps 

parada (%)

Nº         

parades 

(%) 

Temps 

viatjat (%)

1 -18,8 14,8 6,9 18,5 22,4 25,4

2 -27,8 36,6 36,1 57,5 60,1 47,2

3 -23,8 32,2 20,4 40,8 21,7 17,4

4 -23,6 22,2 -2,4 8,9 11,2 23,6

5 -21,2 26,4 8,8 16,5 19,8 28,0

6 -40,9 73,0 75,8 108,2 85,8 43,8

7 -32,7 49,2 58,3 95,6 44,0 28,0

8 -38,9 44,6 40,1 60,1 68,5 72,5

9 -30,7 46,7 42,2 62,1 42,8 33,1

10 -33,1 43,9 37,4 55,3 38,7 50,6

11 -30,9 24,8 12,9 29,3 16,6 21,4

Taula 6.15 Variació percentual dels resultats en centroides destinació (EP vs. situació 

actual). FONT: Elaboració pròpia. 

El principal efecte d’aquesta modificació és rebut pels centroides 9, 10 i 11, que 

veuen penalitzat en un 45% el temps necessari per arribar-hi. Destaca també el 

centroide 6, on el temps necessari per arribar-hi, es veu pràcticament duplicat. 

Aquest fet es deu a la congestió que presenta la intersecció entre l’Av. Jacquard, 

la ctra. de Castellar i el c/ Colom i que la velocitat en el c/ Ramón y Cajal (en la 

situació actual propera als valors màxims) disminueix. 

 

 



 Estudi i simulació de xarxes urbanes de transport  
  sota condicions d’alteració de la xarxa viària  

 

 - 87 -

Centroide      

origen 
Velocitat (%) 

Temps viatge 

(%) 

Temps 

demora (%)

Temps 

parada (%)

Nº         

parades 

(%) 

Temps 

viatjat (%)

1 0,7 -14,1 -17,9 -20,3 -9,3 6,6

2 9,9 -8,7 -12,2 -13,0 -8,5 1,1

3 -0,4 -5,7 -7,6 -8,0 -8,7 -5,2

4 7,5 -8,1 -13,0 -16,3 -10,6 -7,6

5 -0,2 -5,9 -2,3 9,3 -38,6 18,6

6 12,9 -13,6 -22,5 -25,5 -22,5 -12,6

7 9,2 -10,2 -15,5 -16,5 -14,6 -3,7

8 -5,2 -23,0 -32,9 -38,7 10,8 -2,7

9 1,1 -2,4 -4,6 -4,9 -2,7 -8,0

10 5,1 -1,2 -3,3 -4,5 -2,5 -7,2

11 2,9 -4,3 -6,0 -5,2 0,8 1,7

Taula 6.16: Variació percentual dels resultats en centroides origen (SAM vs. situació actual). 

FONT: Elaboració pròpia. 

Centroide      

origen 

Velocitat   

(%) 

Temps viatge 

(%) 

Temps 

demora (%)

Temps 

parada (%)

Nº         

parades 

(%) 

Temps 

viatjat (%)

1 -16,4 29,1 22,9 34,1 4,1 36,9

2 -18,0 45,9 32,7 55,8 40,8 30,4

3 -26,6 28,8 21,8 31,5 32,1 22,1

4 -37,6 57,1 57,5 84,9 67,0 31,6

5 -61,4 183,4 231,3 309,4 35,8 171,8

6 -29,4 40,2 28,5 43,5 45,8 41,9

7 -13,0 19,1 6,4 16,1 4,5 30,2

8 -36,7 16,3 8,6 14,2 37,7 47,0

9 -33,1 29,2 5,0 19,0 10,4 32,4

10 -18,1 17,6 -3,1 7,2 10,8 13,9

11 -29,7 32,3 5,0 16,8 31,3 31,1

Taula 6.17: Variació percentual dels resultats en centroides origen (EP vs. situació actual). 

FONT: Elaboració pròpia. 
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Els principals focus afectats són els que tenen una generació major i que 

produeixen viatges més llargs, en aquest cas 4, 6 i 11. No obstant, altres 

centroides generadors com el 5 i 8 es veuen afectats per l’alta densitat que 

presenten la ctra. de Castellar en sentit oest i el c/ Colom. Per contra, en la 

situació actual modificada hi ha una millora en tots els nivells.  

Finalment, cal dir que els resultats de l’escenari proposat mostren un descens de 

l’eficiència de la xarxa viària en un 35 ÷ 40%, per l’efecte d’establir-la com a zona 

30. El motiu principal d’aquest comportament no és per la modificació en el c/ 

Colom, tal i com justifiquen les dades de la simulació de la situació actual 

modificada, sinó per la reducció del límit de velocitat a 30 km/h. Aquesta 

restricció provoca una acumulació de vehicles al llarg del c/ Colom que arriben a 

afectar la circulació en la intersecció entre Av. Jacquard, ctra. de Castellar i el 

propi c/ Colom, i que provoquen un alentiment de la circulació en sentit sud.  
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7.  VALORACIÓ AMBIENTAL 

Per a dur a terme una valoració ambiental de l’estudi realitzat, es farà ús de tota 

una sèrie d’estudis [11], que plantegen una metodologia que permet estimar els 

costos del transport en qualsevol àmbit, de manera que s’adaptarà al cas 

d’estudi fent tota una sèrie de simplificacions. A més a més, cal dir que aquests 

estudis no ofereixen la possibilitat de tractar cada escenari per separat, ja que 

expressen els costos en €/veh·km o €/p/t·km. Així doncs, s’avaluarà l’impacte 

ambiental del trànsit de la zona a nivell global i, es farà una valoració qualitativa 

dels diferents escenaris.  

En primer lloc, cal esmentar que l’estructura de tots els costos del transport 

passa per la consideració de tres grans grups (fig. 7.1): 

 Costos Interns: costos suportats pels usuaris; empreses operadores i 

concessionàries en situació de funcionament normal (no congestió). 

 Costos Externs o Socials: costos suportats per la societat, en situació de 

no congestió. 

 Costos de la congestió: sobrecostos interns i externs deguts a la 

congestió del sistema. 

Els costos interns són aquells costos suportats pels propis usuaris del transport, 

els operadors de sistemes de transport i/o les empreses concessionàries. Es 

tracta, fonamentalment, dels costos d’operació per l’ús (combustibles, lubricants, 

conducció, etc.), els costos fixes dels operadors i concessionàries (amortització 

de vehicles, assegurances, costos fixes, etc.) i els costos de temps dels usuaris i 

operadors en situació de no congestió. 

Els costos externs són aquells costos suportats, en general, per la societat, amb 

independència o no de l’ús del sistema de transport, encara que, en ocasions, 

una part dels mateixos es troben internalitzats, a través dels impostos i 

constitueixen una part de la despesa pública (construcció d’infraestructures 

viàries gratuïtes, subvencions a operadors del transport, etc. ). 

                                                            
11 Advanced Logistics Group 2003, Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona.  

Infras & IWW 2004, External costs of transport. Update study, International Union of Railways (UIC),  
Zurich/Karlsruhe.  

Sener 2005, Adaptació de l’estudi de costos socials i ambientals del transport de la DGPT a la 
Regió Metropolitana de Barcelona, Pla Director de Mobilitat de RMB, ATM, Barcelona. 
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La resta de costos són les anomenades externalitats del transport. És possible 

establir dos grans grups de costos: costos dels accidents i costos ambientals: 

soroll, pol·lució, canvi climàtic, danys a la natura, impacte visual i efecte barrera. 

Aquests costos tanmateix poden presentar una part internalitzada, quan aquesta 

és finançada pels usuaris del sistema, de forma directa o indirecta, a través de 

pagaments a empreses (per exemple, les pòlisses d’assegurança per accidents) 

o impostos (construcció de mesures protectores contra els impactes ambientals). 

Finalment, els costos de la congestió són els sobrecostos sobre els costos 

interns i externs produïts per un funcionament ineficaç del sistema. 

 

Figura 7.1: Classificació dels costos del transport. FONT: Estudi dels costos socials i 

ambientals del transport a Catalunya. 

En el cas d’estudi, només es farà referència als costos externs i els de congestió. 

Atenent a les dades disponibles i als resultats obtinguts, l’anàlisi tindrà lloc pels 

vehicles privats (cotxes, furgonetes i camions) i pel transport públic (autobús), 

per mitjà de les variables següents: vehicles·km, passatgers·km; vehicles; 

quilòmetres d’infraestructura; i ocupacions. 

Quant a l’estudi tractat, cal dir que consisteix en habilitar un dels carrils del c/ 

Colom, actualment destinat a l’aparcament lliure, a la circulació exclusiva del 

transport públic, taxis i bicicletes. La superfície de xarxa viària afectada serà 

d’uns 1.650 m2, corresponents al tram situat entre la ctra. de Castellar i la ctra. 

de Montcada, tot i que la zona potencialment afectada serà el propi c/ Colom i els 

seus carrers adjacents.  
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7.1. DADES DISPONIBLES 

Tot seguit es mostren les dades que faran falta per a l’anàlisi posterior dels 

diferents costos. 

Tipus de via Longitud (km) Via 1 (km) Via 2 (km) 

Vies urbanes 5,0 3,7 1,3

Taula 7.1: Longitud d’infraestructura de la zona d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 

Tipus de vehicle Flux (veh/h) IMD (veh/dia) 
Intensitat anual 

(veh/any) 

Turismes 4.087 51.088 18.391.500

Furgonetes 234 2.925 1.053.000

Camions 138 1.725 621.000

Autobusos 33 413 148.500

Taula 7.2: Nombre de vehicles que circulen per l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 

A partir de les dades proporcionades a la taula 7.2, s’obtenen els veh·km i p/t·km 

necessaris per als càlculs dels diferents costos. A tall d’informació, cal dir que 

aquestes variables s’han calculat multiplicant la intensitat anual per la distància 

mitjana recorreguda, que és de 440 m (dada proporcionada en dur a terme la 

simulació). 

Tipus de vehicle veh·km passatgers·km / t·km 

Turismes 8.100.000 10.368.000

Furgonetes 474.300 711.450

Camions 282.240 1.128.960

Autobusos 65.250 1.305.000

Taula 7.3: Veh·km i pass·km/t·km anuals en l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració pròpia.  

En l’obtenció dels valors p·km i t·km s’han assumit les següents hipòtesis. Els 

valors citats s’han extret de l’Estudi de costos socials i ambientals de transport a 

Catalunya. 

 L’ocupació del vehicle privat a Catalunya és de 1,28 passatgers/vehicle, 

mentre que la dels autobusos es situa al voltant dels 20 passatgers.  
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 Els camions de mercaderies presenten una càrrega mitjana de 4 t/veh, 

per 1,5 les furgonetes de distribució urbana.  

7.2. COSTOS EXTERNS 

 Costos dels accidents 

Al no disposar de dades concretes sobre el nombre d’accidents a l’àrea d’estudi, 

ni de la seva tipologia, resulta impossible avaluar el cost d’aquests. No obstant, 

resulta evident que aquests es reduiran a causa de: (1) la reducció de velocitat, 

(2) la segregació de vehicles privats i transport públic i bicicletes. 

 Costos del soroll 

El soroll depèn fonamentalment de tres elements: (1) la intensitat de vehicles que 

circula per la via; (2) la proximitat d’edificacions a la mateixa i; (3) la velocitat 

d’aquests. 

Segons els estudis emprats com a referència, el cost del soroll es calcularà fent 

ús de la variable veh·km, multiplicant-lo per un factor (taula 7.4). A tall 

d’informació, cal dir que aquests factors fan referència als costos en vies urbanes, 

i s’han extret de l’estudi de Sener (2005). 

Tipus de vehicle veh·km 
Cost unitari 

(€/1000 veh·km) 
Cost (€/any) 

Turismes 8.100.000 11,31 91.611

Furgonetes 474.300 6,6 3.130

Camions 282.240 6,6 1.863

Autobusos 65.250 10,4 679

TOTAL 97.283

Taula 7.4: Costos del soroll anuals en l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 

Un altre aspecte a destacar és que amb la disminució de la velocitat, el nivell 

sonor disminueix, tot i que en passar de 50 a 30 km/h, la diferència serà mínima. 

De totes maneres, una reducció de la velocitat suposaria una reducció en el cost 

global molt complicada d’avaluar.  
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 Cost de la pol·lució atmosfèrica 

La contaminació de l’aire és la responsable de diversos costos socials i costos 

externs que tenen una consideració rellevant. Així doncs, per quantificar-la 

s’utilitzaran estrictament les dades proporcionades a l’estudi de INFRAS 

comentat anteriorment. En aquest estudi s’han estimat aquests factors tenint en 

compte els impactes sobre la salut, en els materials i edificis i sobre les 

explotacions agràries.  

Tipus de vehicle p/t·km 
Cost unitari 

(€/1000 p/t·km) 
Cost (€/any) 

Turismes  10.368.000 12 124.416

Furgonetes 711.450 38 27.035

Camions 1.128.960 38 42.900

Autobusos 1.305.000 8,9 11.615

TOTAL 205.966

Taula 7.5: Costos de la pol·lució atmosfèrica anuals en l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració 

pròpia. 

 Cost del canvi climàtic 

Segons l’estudi realitzat per INFRAS, s’inclouen els afectes adversos causats 

sobre el medi per les emissions de CO2 originades per la combustió dels 

hidrocarburs dels automòbils i els gasos amb l’efecte hivernacle expressats en 

equivalents de CO2. Aquests costos venen expressat a la taula 7.6. 

Tipus de vehicle p/t·km 
Cost unitari 

(€/1000 p/t·km) 
Cost (€/any) 

Turismes  10.368.000 16,2 167.962

Furgonetes 711.450 18 12.806

Camions 1.128.960 18 20.321

Autobusos 1.305.000 6 7.830

TOTAL 208.919

Taula 7.6: Costos del canvi climàtic anuals en l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 
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 Cost sobre la natura i el paisatge 

Són els costos produïts per la modificació de l’entorn per part de les 

infraestructures. Pel fet de tractar-se d’una zona urbana, no tindrà cap influència 

sobre la flora ni la fauna, de manera que serà un aspecte que no caldrà tenir en 

compte. No obstant, cal dir que al llarg de tot el tram afectat, la vorera presenta 

arbres que,  a priori, no tenen perquè veure’s afectats.  

 Altres 

Paral·lelament, cal dir que existeixen altres costos que afecten negativament a la 

societat. Aquests són: l’efecte barrera, l’ocupació d’espai i els processos avant-

post. No obstant, en l’àmbit d’aquest estudi no es tractaran pels següents motius.  

a. L’efecte barrera té una valoració complicada i/o gran subjectivitat, que 

caldria avaluar mitjançant una anàlisi específica. 

b. En aquest cas, la superfície que ocupa la xarxa viària és relativament 

petita (aproximadament, d’uns 15.000 m2) i, a més a més, no 

s’augmenta en la modificació proposada. Per tant, es considera que 

no és necessari avaluar-lo. 

c. Els processos avant-post representen els efectes indirectes en la 

producció i als sectors de desballestament. Conseqüentment, per la 

poca influència de la zona d’estudi, no s’analitzarà.  

7.3. COSTOS DE LA CONGESTIÓ 

El concepte més simple de congestió és “el que es relaciona amb la mesura de 

les demores produïdes per circular a una velocitat menor que una velocitat de 

referència” (Robusté 1998, citat en l’estudi realitzat per Sener Adaptació de 

l’estudi de costos socials i ambientals del transport de la DGPT a la RMB) 

definida prèviament i que és funció de la legislació vigent (velocitats màximes i 

seguretat viària), de l’entorn (zones de càrrega i descàrrega, carrils especials,...) 

i del flux de vehicles. 

Dins d’aquest grup de costos es defineixen: 

 Sobrecostos d’operació: s’obtenen a partir del cost extraordinari produït 

pel consum extra dels vehicles en situacions de congestió i pel que fa a la 

situació de circulació a velocitats de referència per l’increment del cost del 

personal de conducció determinat per l’increment de temps de viatge. 
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 Sobrecostos de temps de viatge: és el que es relaciona amb la mesura 

dels retards produïts per circular a una velocitat menor que una velocitat 

de referència, la qual ha de ser definida prèviament. 

 Sobrecostos d’externalitats: produït en variar les emissions sonores i 

atmosfèriques, respecte de la situació de no congestió, derivats del 

funcionament poc eficaç dels vehicles en situacions de congestió. 

D’altra banda, si es prenen els valors proporcionats a Costos socials i ambientals 

del transport a Catalunya s’obtenen els següents resultats (taula 7.7). 

A més a més, cal destacar que en aquesta tipologia de costos, la variable 

veh·km es veurà dràsticament reduïda pel fet que només afecta als vehicles que 

es troben en congestió.  

S’estimarà en un 5% els vehicles que pateixen congestió; una congestió que es 

repetirà aproximadament 4 hores diàries. Tenint en compte que són 

aproximadament 250 dies laborals a l’any, s’obté un cost de la congestió de 

76.000 €. 

Tipus de vehicle veh·km 
Sobrecost operació 

unitari (€/1000 veh·km) 
Cost (€/any) 

Turismes  90.000 16,15 1.454

Furgonetes 5.270 15,06 79

Camions 3.136 - 0

Autobusos 725 52,50 38

SUBTOTAL   1.571

Tipus de vehicle veh·km 
Sobrecost temps unitari 

(€/1000 veh·km) 
Cost (€/any) 

Turismes  90.000 762,98 68.668

Furgonetes 5.270 710,30 3.743

Camions 3.136 -  

Autobusos 725 2.440,80 1.770

SUBTOTAL   74.181

Tipus de vehicle veh·km 
Sobrecost externalitats 

unitari (€/1000 veh·km) 
Cost (€/any) 

Turismes  90.000 4,70 423

Furgonetes 5.270 4,37 23

Camions 3.136 -  

Autobusos 725 15,03 11
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SUBTOTAL   457

TOTAL   76.209

Taula 7.7: Costos de la congestió anuals en l’àrea d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 

A mode de resum, cal destacar que la demanda actual de la xarxa estudiada 

suposa un cost extern i de la congestió aproximats d’uns 600.000 € anuals. 

Vegi’s que per l’escenari proposat, aquesta xifra augmentaria lleugerament, pel 

fet que augmenta també el nombre de parades, el temps de parada i el temps 

emprat per aparcar en origen i destinació (cost intern). Per contra, suposaria una 

reducció del risc d’accidents i una lleugera millora quant a nivell sonor.  
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8.  VALORACIÓ ECONÒMICA 

Per a dur a terme un càlcul aproximat del valor econòmic d’aquest estudi (taula 

8.1), s’ha dividit principalment en 3 grans partides. La primera fa referència a les 

hores no facturables, relatives a l’adquisició d’informació, aprenentatge, 

reunions, etc. D’altra banda, el temps de treball com a enginyer genera la meitat 

del cost de l’estudi, mentre que el treball com a ajudant, l’altre meitat.   

Concepte 
Temps 

emprat (h)
Cost unitari 

(€/h) 
Cost 
(€) 

Aprenentatge i propostes fallides (no facturables) 150 0 0

Informació relativa a l’enginyeria del trànsit 82    

Informació relativa als simuladors de trànsit 30    

Aprenentatge funcionament programa Aimsun 26    

Reunions amb l'Ajuntament de Terrassa 4    

Reunions amb el tutor 8     

Treball com a enginyer 100 50 5.000

Anàlisi de la informació disponible 16    

Edició del gràfic de la xarxa viària i entrada de dades 48    

Calibratge i anàlisi dels resultats 26    

Tractament de dades 10    

Treball com a ajudant 200 25 5.000

Treball de camp 30    

Cerca d’informació 50    

Transcripció i edició del treball 120    

        

COST DE L'ESTUDI 10.000

Imprevistos  1.000

Amortització del programa (*) 0

Seguretat social i quotes d’autònom  3.000

Benefici  1.200

COST TOTAL 15.200

(*) No es pot dur a terme la seva comercialització pel fet que és una llicència de tipus 
acadèmic. Per tant, no és possible amortitzar-lo. 

Taula 8.1: Distribució dels temps i valoració econòmica de l’estudi. FONT: Elaboració 

pròpia. 
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Si al cost de l’estudi se li apliquen els paràmetres bàsics per a l’avaluació dels 

costos dels projectes, s’obté un cost total de 15.200 €.  

Vegi’s que aquest cost és relativament elevat, pel fet que és un estudi que s’ha 

dut a terme per primer cop, mentre que si fos una tasca rutinària, es preveu una 

reducció del 25 ÷ 35%, sobre el cost total. 
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9.  CONCLUSIONS 

Si atenem a les dades que han estat citades a la justificació, concloem que el 

problema de la mobilitat està en constant creixement i que, per tant, resulta 

necessari fer ús de tècniques que permetin la seva optimització, en vies d’obtenir 

un viari segur, econòmic i sostenible.  

És en aquest context, on adquireixen protagonisme els programaris de simulació, 

concretament els referents al trànsit. De resultes d’aquest estudi, es desprèn que 

són unes eines molt potents i en constant evolució, que tot just estan a l’inici del 

que serà el seu cicle de vida i que, de ben segur, esdevindran una eina 

imprescindible per a la gestió del trànsit futura. Aquest fet queda palès en la gran 

quantitat de programaris existents al mercat i en l’ampli ventall de possibilitats 

que aquests ofereixen a l’hora de representar la realitat d’una manera acurada. 

En referència al programa Aimsun 6 (v 0.2) cal dir que presenta una interfície de 

treball molt intuïtiva i força àgil en el seu ús. Tot i això, és absolutament 

necessari realitzar els tutorials proporcionats i fer ús dels manuals adjunts, a fi i 

efecte de tenir uns coneixements mínims per iniciar-se i descobrir tot el potencial 

d’aquest simulador, respectivament.  

Quant a l’edició de la xarxa viària i a l’entrada de dades, cal dir que és l’etapa 

que consumeix més recursos, no tant per la dificultat que comporta, sinó pel 

temps destinat. Per tant, com més informació proporcioni el client, s’obtindrà un 

resultat més econòmic i, segurament, més fidel a la realitat. És per això, que el 

programa ofereix la possibilitat d’exportar arxius d’imatge o CAD que representin 

a escala el viari a simular. A més a més, la versió disponible és l’acadèmica i 

només permet editar una xarxa viària de com a màxim 100 nodes i 200 km (la 

versió avançada no presenta cap límit), la qual cosa significa que l’abast 

d’aquesta no pot ser massa ambiciós. 

Pel que fa a la simulació i al tractament de dades, el programa ofereix la 

possibilitat de visualitzar el fenomen que té lloc i obtenir els resultats en forma de 

gràfics i taules, que faciliten la seva utilització i es poden exportar a bases de 

dades amb facilitat. A tall d’informació, cal comentar que la simulació animada ha 

permès observar que en cas d’una intersecció regulada per semàfors i amb 

senyalització horitzontal, els vehicles no prioritzen la senyal lluminosa, és a dir, 

en cas de fase verda, els vehicles fan el “cedeixi el pas” o “stop”, perjudicant el 

nivell de servei d’aquesta. Així doncs, caldria veure si hi ha alguna opció per 

solucionar aquest comportament.   
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D’altra banda, la simulació de l’àrea d’estudi ha permès concloure els següents 

punts.  

Primerament, cal destacar que el fet d’establir l’àrea d’estudi com a zona 30 

perjudicaria a nivell global l’eficiència del viari, ja que la velocitat global de la 

xarxa disminuiria en un 30% i el temps de viatge i el nombre de parades, 

augmentarien en un 39% i un 32%, respectivament. Atenent als resultats 

obtinguts, s’observa que aquesta disminució no es deu a la modificació 

realitzada, tal i com mostra la situació actual modificada, sinó per la reducció en 

el límit de velocitat. Aquesta restricció provoca una acumulació de vehicles al 

llarg del c/ Colom que arriben a afectar la circulació en la intersecció entre Av. 

Jacquard, ctra. de Castellar i el propi c/ Colom, i que provoquen un alentiment de 

la circulació en sentit sud. Per tant, caldria assumir una velocitat de circulació 

màxima de compromís entre el temps de viatge i la seguretat de totes els seus 

elements de mobilitat. 

En segon lloc, el transport públic presenta una reducció del 13,7% quant a 

velocitat comercial respecte la situació actual. Tot i això, la variabilitat es redueix 

en un 30%, de manera que es milloraria en la puntualitat del servei. 

Paral·lelament, vegeu que les línies 7 i 10 (afectades directament per la 

modificació proposada) presenten una millora del 20 ÷ 40% a tots els nivells al 

llarg del tram estudiat; una millora que influeix poc en el global de la flota 

d’autobusos, ja que la seva freqüència de pas és molt baixa. 

Quant a la valoració ambiental del sistema analitzat cal destacar que la demanda 

actual suposa un cost extern i de la congestió aproximats d’uns 600.000 € anuals. 

Vegi’s que per l’escenari proposat, aquesta xifra augmentaria lleugerament, pel 

fet que augmenta també el nombre de parades, així com el temps de parada. Per 

contra, suposaria una disminució del risc d’accidents i una lleugera millora quant 

a nivell sonor.  

Ja per acabar, convé afegir algunes línies de treball sobre aquest estudi. La 

primera d’elles fa referència a una extensió de la zona analitzada al llarg de tota 

l’Av. Jacquard fins a la Clínica Mútua de Terrassa, i de la ctra. de Castellar, fins a 

la plaça de la Dona; una zonificació que permetria avaluar l’evacuació de la 

Mútua en cas d’emergència. Per últim, resultaria interessant observar el 

comportament del trànsit en cas de tancar el carrer Colom i veure quines opcions 

existeixen per a la circulació en sentit sud (adaptació d’un dels sentits de 

circulació del c/ Ramón y Cajal, necessitat de nova senyalització en carrers com 

Menéndez y Pelayo i Miquel Servet, etc.).  
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Figura I.1: Morfologia territorial del municipi de Terrassa. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.2: Previsions del POUM i del model de circulació. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.3: Aranya del trànsit (IMD). FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.4: Proposta de model de circulació. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.5: Propostes de nous aparcaments. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.6: Línies d’autobús públic al municipi de Terrassa. FONT: Ajuntament de Terrassa. 
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Figura I.7: IMD vehicles pesats. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.8: Proposta de xarxa principal de vianants. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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Figura I.9: Xarxa d’itineraris en bicicleta. FONT: PDM de Terrassa (novembre 2001). 
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TRACTAMENT DE DADES 

L’objecte d’aquest annex és mostrar tota la informació disponible sobre el trànsit 

de vehicles a la zona d’estudi i determinar la distribució de viatges que hi té lloc.  

Primerament, es mostren les figures II.1 i II.2 corresponents a les IMD de la zona 

d’estudi, proporcionades per l’Ajuntament de Terrassa. Vegi’s que estan 

agrupades en dos períodes: (1) 2007-2009 i (2) 2003-2006. Aquest últim grup 

correspon a dades de fa més de tres anys i, que per tant, resulta necessari 

actualitzar. Per a fer-ho, s’utilitzarà el mètode dels factors de creixement, que té 

en compte aspectes del creixement de la població i de les activitats econòmiques.  

 Mètode dels factors de creixement 

El mètode dels factors de creixement (eq. II.1) consisteix en determinar els 

viatges que tenen lloc a l’any mn  , entre els centroides ij , mn
ijV  , com el 

producte dels viatges que van tenir lloc l’any n  entre el mateix origen – destí, n
ijV  

i un factor de proporcionalitat relatiu al creixement del parc de vehicles, de la 

població i de les activitats econòmiques, f . 

n
ij

mn
ij VfV ·   (II.1) 

Com que es disposa de les dades corresponents als anys 2003 – 2006, només 

és necessari determinar el factor de proporcionalitat, f , que en aquest cas, serà 

constant per a tots els orígens - destinacions.  

A continuació, es mostra l’evolució de diverses variables que, a partir dels seus 

ratis, permetran l’obtenció d’aquest factor. Aquestes són: l’evolució del parc de 

vehicles, de la població i de les activitats econòmiques de Terrassa.   

Any Turismes Camions Autobusos TOTAL 

2003 83.596 12.270 69 112.586 

2004 86.217 12.856 70 116.626 

 %Δ 2003-04 3,14% 4,78% 1,45% 3,59% 

2005 89.103 13.786 128 121.853 

%Δ 2004-05  3,35% 7,23% 82,86% 4,48% 

2006 91.368 14.568 131 126.661 

%Δ 2005-06 2,54% 5,67% 2,34% 3,95% 

2007 92.926 15.098 134 130.192 
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%Δ 2006-07  1,71% 3,64% 2,29% 2,79% 

Taula II.1: Evolució del parc de vehicles de Terrassa. FONT: Anuari estadístic de Terrassa 

2008. 

Any TOTAL Homes Dones Natalicis Defuncions Immigració Emigració

2003 190.828 94.744 96.084 2.346 1.436 9.969 5.499

2004 196.053 97.580 98.473 2.651 1.472 10.586 6.104

 %Δ 2003-04 2,74% 2,99% 2,49% 13,00% 2,51% 6,19% 11,00%

2005 201.442 100.488 100.954 2.717 1.539 10.838 6.273

 %Δ 2004-05 2,75% 2,98% 2,52% 2,49% 4,55% 2,38% 2,77%

2006 203.852 101.703 102.149 2.810 1.460 10.816 7.127

 %Δ 2005-06 1,20% 1,21% 1,18% 3,42% -5,13% -0,20% 13,61%

2007 207.663 103.670 103.993 2.919 1.569 11.578 7.676

 %Δ 2006-07 1,87% 1,93% 1,81% 3,88% 7,47% 7,05% 7,70%

Taula II.2: Evolució de la població de Terrassa. FONT: Anuari estadístic de Terrassa 2008. 

Any 

Empreses Treballadors assalariats 

Indústria Construcció Serveis TOTAL Indústria Construcció Serveis TOTAL 

2003 1.388 1.195 4.303 6.897 14.664 7.618 44.798 67.174

2004 1.295 1.257 4.505 7.069 13.848 7.846 47.356 69.151

%Δ 2003-04 -6,70% 5,19% 4,69% 2,49% -5,56% 2,99% 5,71% 2,94%

2005 1.224 1.383 4.736 7.358 13.102 8.650 49.524 71.415

%Δ 2004-05 -5,48% 10,02% 5,13% 4,09% -5,39% 10,25% 4,58% 3,27%

2006 1.183 1.420 4.816 7.435 12.827 9.590 44.979 67.544

%Δ 2005-06 -3,35% 2,68% 1,69% 1,05% -2,10% 10,87% -9,18% -5,42%

2007 1.174 1.371 4.836 7.401 12.279 9.491 45.225 67.190

%Δ 2006-07 -0,76% -3,45% 0,42% -0,46% -4,27% -1,03% 0,55% -0,52%

Taula II.3: Evolució de l’estructura empresarial. FONT: Anuari estadístic de Terrassa 2008. 

A mode de resum, es representen les variacions percentuals anuals 

corresponents als valors totals de les taules anteriorment mostrades (fig. II.3). 

Aquesta figura mostra un creixement anual mig comprès en un rang del 0,2 – 4% 

anual.  

Així doncs, s’estableix que els factors de creixement anuals són els 

corresponents als valors mitjans anuals. Es mostren a continuació: 

0403f = 1,03       0605f = 1 

0504f = 1,04    0706f = 1,01 
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Figura II.1: IMD de la zona d’estudi durant el període 2007 – 09. FONT: Ajuntament de 

Terrassa. 
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Figura II.2: IMD de la zona d’estudi durant el període 2003 – 06. FONT: Ajuntament de 

Terrassa. 
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Figura II.3: Variació anual d’aspectes relatius al creixement de Terrassa. FONT: Elaboració 

pròpia. 

Tot seguit, es multiplicaran els valors de IMD corresponents al període 2003 – 06 

que s’han obtingut anteriorment. Així, una dada de 2003 es veurà influenciada 

per 0403f , 04 05f  , 05 06f   i 06 07f  . El resultat del conjunt de dades actualitzades a 

emprar es mostra a la figura II.4. 
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Figura II.4: IMD de la zona d’estudi. FONT: Elaboració pròpia. 
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 Informes d’intensitats 

Els informes d’intensitats que es mostren són documents que descriuen 

l’evolució del trànsit d’una via durant un dia sencer, proporcionant el nombre de 

vehicles que hi circulen cada 15 minuts. D’aquesta manera resulta possible 

determinar en quina franja horària hi ha més activitat, o el que és el mateix, l’hora 

punta. Paral·lelament, en alguns casos també es distingeix entre turismes i 

vehicles pesats.  

Atenent a aquests informes es conclou que les hores amb una major activitat 

depenen de la zona en la que es trobin. En aquest estudi, resulta raonable 

pensar que l’hora punta té lloc de 8 – 9h del matí, a causa de (1) l’activitat 

acadèmica de la zona i (2) perquè comprèn vies principals d’accés als serveis de 

la zona (Mútua de Terrassa, comerços, etc.) i de sortida de la ciutat. No obstant, 

també destaquen altres trams horaris com de 13 – 14h  i de 18 – 19h.  

D’altra banda, si es calcula el pes de l’hora punta sobre la intensitat total diària, 

s’obté, en la major part dels casos, un percentatge del 7 – 9%. Conseqüentment, 

a l’hora de generar la matriu O/D, es calcularà la proporció de vehicles 

corresponents, sobre les IMD abans esmentades. 

Un altre aspecte a destacar és el repartiment modal. Com es pot veure en els 

informes, el % de vehicles lleugers correspon a valors compresos entre el 97 – 

98%, de manera que s’assumirà que aquesta tipologia de vehicle representa el 

97% sobre el total de la intensitat. D’altra banda, segons el treball de camp 

realitzat, s’observa que les furgonetes representen, aproximadament, un 5% del 

total de l’activitat circulatòria. Conseqüentment, el repartiment modal que tindrà 

lloc en la modelització seguirà l’esquema següent (fig. II.5). 

 

Figura II.5: Repartiment modal emprat en la simulació. FONT: Elaboració pròpia. 
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Figura II.6: Localització dels punts d’estudi corresponents als informes d’intensitats. FONT: 

Ajuntament de Terrassa. 
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Descripció  235.1 Ctra. de Castellar – c/ Ricardo Caro          Data 28/01/2008 

  

 
 

 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0-24 

Intensitat total 23 10 2 7 4 33 70 105 209 185 167 232 243 285 233 206 54 223 240 132 268 166 94 33 3.224

% Lleugers 100 100 100 86 100 94 97 95 98 97 98 97 97 97 98 96 96 97 94 95 97 96 94 100 97

Intensitat mitjana 1' 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 3 4 4 3 3 0 3 4 2 4 2 1 0 2

Intensitat màxima 15' 8 4 1 3 2 19 42 58 69 67 59 70 77 100 96 71 54 70 88 82 93 60 43 13 52

Intensitat mínima 15' 3 1 0 1 0 1 4 8 30 34 33 47 45 46 35 35 0 47 34 0 53 28 10 5 21

 15 30 45 60 

 Ll P T Ll P T Ll P T Ll P T 

0 3 0 3 8 0 8 5 0 5 7 0 7 

1 2 0 2 3 0 3 4 0 4 1 0 1 

2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

3 2 0 2 2 0 3 1 0 1 1 0 1 

4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

5 1 0 1 4 0 4 9 0 9 17 1 19 

6 15 0 15 9 0 9 3 0 4 41 1 42 

7 11 0 13 26 0 26 7 1 8 56 1 58 

8 66 0 66 42 2 44 30 0 30 67 1 69 

9 41 1 42 65 0 67 41 1 42 32 1 34 

10 33 0 33 58 1 59 40 1 41 32 1 34 

11 53 1 54 59 0 61 46 1 47 68 1 70 

12 51 1 52 64 1 69 45 0 45 76 1 77 

13 54 0 56 81 2 83 44 0 46 98 1 100 

14 33 1 35 58 1 60 42 0 42 95 1 96 

15 40 1 42 69 1 71 33 1 35 56 1 58 

16 52 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 56 0 56 67 1 70 48 1 50 46 0 47 

18 34 0 34 83 1 88 43 1 48 66 1 70 

19 0 0 0 77 2 82 29 1 30 20 0 20 

20 52 0 54 92 0 93 51 1 53 66 1 68 

21 43 0 43 55 2 60 28 0 28 33 1 35 

22 41 2 43 27 1 29 9 1 10 11 0 12 

23 13 0 13 9 0 9 6 0 6 5 0 5 

Intensitat hora punta 285

Hora punta 13-14
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Descripció  235.2 c/ Ramón y Cajal – c/ Ricardo Caro          Data 30/03/2009 

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0-24 

Intensitat total 93 31 18 10 29 103 142 306 572 609 510 598 625 767 769 678 138 730 912 334 811 529 295 127 9.736

% Lleugers 100 100 100 100 100 96 97 95 97 98 97 97 98 99 99 98 88 98 99 96 99 98% 95% 99% 98%

Intensitat mitjana 1' 1 0 0 0 0 1 2 5 9 10 8 9 10 12 12 11 2 12 15 5 13 8 4 2 6

Intensitat màxima 15' 30 9 11 6 14 55 89 133 244 167 169 188 209 251 256 210 127 242 347 115 243 183 105 41 144

Intensitat mínima 15' 14 6 2 0 3 13 12 51 77 115 102 115 123 148 134 127 1 143 91 5 153 97 49 26 67

 

 15 30 45 60 

 Ll P T Ll P T Ll P T Ll P T 

0 28 0 28 30 0 30 14 0 14 21 0 21

1 9 0 9 6 0 6 9 0 9 7 0 7

2 2 0 2 11 0 11 2 0 2 3 0 3

3 0 0 0 6 0 6 0 0 0 4 0 4

4 3 0 3 3 0 3 9 0 9 14 0 14

5 12 1 13 15 0 15 20 0 20 52 3 55

6 17 0 17 24 0 24 11 1 12 86 3 89

7 55 2 57 61 4 65 46 5 51 130 3 133

8 93 2 95 149 7 156 75 2 77 238 6 244

9 157 4 161 164 2 166 112 3 115 166 1 167

10 118 1 119 159 10 169 119 1 120 99 3 102

11 115 0 115 172 4 176 116 3 119 179 9 188

12 122 1 123 163 3 166 123 4 127 202 7 209

13 178 3 181 251 0 251 145 3 148 186 1 187

14 131 3 134 225 2 227 149 3 152 254 2 256

15 161 2 163 204 6 210 124 3 127 178 0 178

16 121 6 127 0 5 5 0 1 1 0 5 5

17 140 3 143 239 3 242 160 3 163 179 3 182

18 89 2 91 270 3 273 198 3 201 342 5 347

19 0 5 5 111 1 112 97 5 102 114 1 115

20 193 0 193 239 4 243 149 4 153 218 4 222

21 129 3 132 180 3 183 93 4 97 114 3 117

22 74 0 74 104 1 105 49 0 49 52 15 67

23 27 0 27 40 1 41 26 0 26 33 0 33

Intensitat hora punta 912

Hora punta 18-19
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Descripció  120580 Ctra. Castellar – c/ Colom           Data 22/03/2007 

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0-24 

Intensitat total 28 23 19 16 35 119 266 580 642 533 463 504 489 581 541 602 573 573 577 605 543 455 258 146 9.171

Intensitat mitjana 1' 0 0 0 0 0 1 4 9 10 8 7 8 8 9 9 10 9 9 9 10 9 7 4 2 6

Intensitat màxima 15' 28 9 8 6 24 48 103 181 176 151 127 136 136 153 160 180 151 160 155 168 149 124 82 42 111

Intensitat mínima 15' 0 3 0 3 2 12 33 116 145 116 110 113 104 131 115 127 134 124 131 127 125 102 50 33 82

 

 

 15 30 45 60 

0 0 0 0 28 

1 9 6 5 3 

2 0 4 7 8 

3 4 3 6 3 

4 2 2 7 24 

5 12 15 48 44 

6 33 36 94 103 

7 116 147 181 136 

8 145 158 176 163 

9 151 116 127 139 

10 115 127 110 111 

11 130 113 136 125 

12 118 104 136 131 

13 149 148 131 153 

14 122 115 144 160 

15 132 163 127 180 

16 134 145 143 151 

17 133 124 156 160 

18 140 155 151 131 

19 149 127 168 161 

20 138 125 131 149 

21 124 122 102 107 

22 82 69 57 50 

23 37 34 42 33 

Intensitat hora punta 642

Hora punta 8 - 9
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Descripció 120580  ctra. Castellar – Avinguda Jacquard         Data 22/03/2007 

  

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0-24 

Intensitat total 2 21 12 6 5 30 103 304 446 475 442 439 433 454 415 429 436 484 481 468 462 300 111 81 6.839

Intensitat mitjana 1' 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 8 7 7 5 1 1 4

Intensitat màxima 15' 2 6 5 3 2 12 45 126 141 138 127 118 127 130 135 117 125 140 134 124 129 98 36 23 85

Intensitat mínima 15' 0 5 0 0 0 1 10 39 88 111 88 101 99 90 68 93 100 104 107 113 106 55 21 15 59

 

 15 30 45 60 

0 0 0 0 2 

1 5 5 5 6 

2 5 3 0 4 

3 3 0 2 1 

4 1 2 2 0 

5 1 6 12 11 

6 10 20 28 45 

7 39 53 86 126 

8 88 102 141 115 

9 113 111 113 138 

10 88 114 113 127 

11 118 103 117 101 

12 107 100 127 99 

13 110 130 124 90 

14 92 68 120 135 

15 116 93 103 117 

16 100 106 105 125 

17 122 140 104 118 

18 107 134 126 114 

19 113 115 116 124 

20 115 129 106 112 

21 98 84 63 55 

22 36 32 22 21 

23 23 20 15 23 

Intensitat hora punta 484

Hora punta 17-18
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Descripció  021730   Av. Jacquard – c/ Colom          Data  13/06/2008 

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0-24 

Intensitat total 109 64 46 33 25 78 168 617 775 780 527 539 702 846 636 743 658 764 725 763 745 566 280 192 11.381

Intensitat mitjana 1' 1 1 0 0 0 1 2 10 12 13 8 8 11 14 10 12 10 12 12 12 12 9 4 3 7

Intensitat màxima 15' 53 20 16 12 10 29 68 225 223 225 175 153 226 254 185 251 179 216 195 201 199 169 94 60 143

Intensitat mínima 15' 0 9 8 6 3 13 14 83 169 171 116 122 138 168 124 145 150 181 157 179 165 111 52 37 97

 15 30 45 60 

0 0 53 29 27 

1 17 20 9 18 

2 14 16 8 8 

3 6 7 8 12 

4 5 3 7 10 

5 13 16 29 20 

6 14 30 56 68 

7 83 103 225 206 

8 177 206 169 223 

9 225 200 184 171 

10 175 116 119 117 

11 125 122 139 153 

12 226 176 138 162 

13 254 217 207 168 

14 185 151 176 124 

15 251 145 172 175 

16 170 159 179 150 

17 181 216 182 185 

18 195 157 189 184 

19 201 197 179 186 

20 197 199 165 184 

21 169 166 120 111 

22 94 68 66 52 

23 49 46 37 60 

Intensitat hora punta 846

Hora punta 13 - 14
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 Matriu O/D 

Per a l’elaboració de la matriu s’ha fet ús del mètode de Fratar, és a dir, s’ha 

partit d’una distribució inicial estimada (taula II.4), coneixent alguns dels valors 

totals (en blau, la generació i en verd, l’atracció). La matriu O/D total definitiva es 

presenta a la taula II.5.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Teòric
1   0 5 25 25 0 0 5 15 15 0 90 90
2 0   5 12 40 10 0 0 0 8 0 75 75
3 0 0   105 280 105 25 0 25 10 0 550 550
4 35 50 35  100 450 160 50 140 120 60 1.200 1.200
5 0 0 10 0  40 16 0 12 12 0 90 90
6 10 10 60 310 0  170 55 120 155 60 950 950
7 5 10 15 23 15 5  0 10 12 10 105 105
8 15 0 0 17 12 0 0  10 18 8 80 80
9 0 0 0 0 0 0 0 0  220 280 500 500
10 55 25 50 55 55 30 10 0 140  110 530 530
11 15 15 30 30 40 25 0 0 315 0   470 470

Total 135 110 210 577 567 665 381 110 787 570 528  4.640

Teòric 140 140 250 600 650 540 400 110 960 500 350 4.640 

Taula II.4: Matriu O/D total estimada a l’inici. FONT: Elaboració pròpia.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Teòric
1  0 6 25 28 0 0 4 18 10 0 90 90
2 0  6 12 45 7 0 0 0 5 0 76 75
3 0 0  105 313 77 24 0 31 6 0 555 550
4 39 68 46 128 379 175 52 196 89 31 1.204 1.200
5 0 0 13 0 34 18 0 17 9 0 90 90
6 11 13 73 333 0 174 54 158 107 29 951 950
7 5 12 18 24 17 4 0 13 8 5 105 105
8 16 0 0 19 15 0 0 13 13 4 80 80
9 0 0 0 0 0 0 0 0 253 228 482 500
10 56 31 59 57 64 23 10 0 179 52 532 530
11 13 16 30 26 39 16 0 0 336 0  475 470

Total 140 140 250 600 650 540 400 110 960 500 350  4.640

Teòric 140 140 250 600 650 540 400 110 960 500 350 4.640 

Taula II.5: Matriu O/D total definitiva. FONT: Elaboració pròpia. 

A fi de justificar la seva validesa, s’han col·locat tota una sèrie de detectors (D1 ÷ 

D16), que coincideixen les IMD proporcionades per l’Ajuntament (figura II.6), i 

que permeten fer el comptatge dels vehicles que passen per sobre d’ells. Així 

doncs, comparant ambdós resultats, es verificarà la matriu definitiva (taula II.6). 

En termes globals, cal dir que hi ha una diferència del -7% respecte la realitat; 

per tant, es donarà per bona la matriu O/D mostrada a la taula II.5.  
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Figura II.7: Localització dels detectors i centroides. FONT: Elaboració pròpia. 

Detector 
IMD simulada 

(veh/dia) 
IMD referència 

(veh/dia) 
Diferència 

(%) 

D1 5.625 5.900 -4,66 

D2 4.700 4.200 11,90 

D3 6.900 8.200 -15,85 

D4 10.975 11.555 -5,02 

D5 7.550 7.575 -0,33 

D6 15.363 15.900 -3,38 

D7 7.700 8.115 -5,11 

D8 16.250 16.160 0,56 

D9 9.888 9.100 8,65 

D10 6.278 5.600 12,10 

D11 12.188 12.100 0,72 

D12 1.725 2.300 -25,00 

D13 11.788 11.180 5,43 

D14 11.675 12.000 -2,71 

D15 6.250 7.580 -17,55 

D16 6.763 6.600 2,46 

Taula II.6: Comparativa entre els valors simulats i de referència. FONT: Elaboració pròpia.  

D1

D2

D3

D4

D5
D6

D7

D8

D9
D10

D11
D12

D13

D16
D14

D15

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

N



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANNEX: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
 



 Estudi i simulació de xarxes urbanes de transport  
   sota condicions d’alteració de la xarxa viària  

 

 - 136 -

DESCRIPCIÓ 

III-1: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – c/ Marianel·lo Bosch. Presenta 

regulació semafòrica (nº 155). 

III-2: vista del c/ Ramón y Cajal en direcció nord. Està format per 4 carrils, dos 

dels quals estan destinats a la circulació dels vehicles i els altres dos a 

estacionament lliure. 

III-3: en el c/ Ramón y Cajal, entre Marianel·lo Bosch i Estanislau Figueres, hi ha 

l’escola Ramón y Cajal, que suposa un element d’atracció de la zona.  

III-4: entre les 8:45h – 9:10h destaca l’aparcament en doble fila que hi ha al llarg 

d’aquest tram de carrer. Aquest fet suposa una reducció de la calçada a un sol 

carril de circulació que, juntament amb l’augment de flux de vianants, 

contribueixen a l’augment del temps de viatge dels conductors. 

III-5: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – c/ Estanislau Figueres. Presenta 

regulació semafòrica (nº 129). 

III-6: vista del c/ Estanislau Figueres en direcció oest. Aquest tram està constituït 

per dos carrils: un destinat a la circulació i l’altre a l’estacionament públic lliure.  

III-7: en el c/ Ramón y Cajal, entre Estanislau Figueres i Wagner, sovint es 

presenten alteracions de la via per manca de zones de càrrega i descàrrega.  

III-8: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – c/ Wagner. Presenta senyalització 

horitzontal i vertical. 

III-9: parada d’autobús en la intersecció entre Ramón y Cajal – Wagner, 

corresponent a la línia 7. La seva morfologia és de vorera sortint, amb una 

amplada equivalent a la dels estacionaments. 

III-10: vista del c/ Wagner en direcció oest. Aquest tram està constituït per dos 

carrils: un destinat a la circulació i l’altre a l’estacionament públic lliure. 

III-11: zona de càrrega i descàrrega situada en el c/ Ramón y Cajal, entre 

Wagner i St. Jordi.  

III-12: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – c/ St. Jordi. Presenta senyalització 

horitzontal i vertical. 

III-13: vista del c/ Miquel Vives en direcció est, corresponent al tram entre c/ 

Colom i Ramón y Cajal. Vegi’s que l’aparcament en bateria del tram final, no 

permet la bifurcació dels vehicles en funció del destí que prenguin.  

III-14: vista del c/ Miquel Vives en direcció est, corresponent al tram entre Ramón 

y Cajal i Joaquim Costa. 
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III-15: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – c/ Miquel Vives. Presenta regulació 

semafòrica (nº 58). 

III-16: vista del c/ Ramón y Cajal en direcció nord, corresponent al tram entre 

Miquel Vives i Ricardo Caro. Observeu que en aquest cas, la parada d’autobús 

presenta una tipologia diferent a la mostrada en la imatge III-9. 

III-17: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – c/ Ricardo Caro. Presenta 

senyalització horitzontal i vertical. 

III-18: intersecció entre c/ Ramón y Cajal – Crta. de Montcada. Presenta 

regulació semafòrica (nº 59). 

III-19: vista de la Ctra. de Montcada en direcció nord – est. Aquest tram està 

constituït per quatre carrils de circulació, dos per a cada sentit.  

III-20: pas de vianants situat a la Ctra. de Montcada, a l’alçada del c/ Ricardo 

Caro. Destaca l’alt flux de vianants que hi ha a primer hora del matí, a causa de 

l’atracció que suposa l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Terrassa 

(EUETIT). 

III-21: intersecció entre Ctra. de Castellar – c/ Ricardo Caro. Presenta 

senyalització horitzontal i vertical. 

III-22: intersecció entre l’Av. Jacquard, la Ctra. de Castellar i el carrer Colom. Es 

tracta d’una intersecció sense regulació semafòrica, on els girs estan ordenats 

mitjançant carril d’incorporació i senyalització industrial. 

III-23: vista de l’Av. Jacquard en direcció oest. Aquesta via compta amb dos 

carrils en sentit est, i dos en direcció oest, un dels quals està destinat a zona 

blava. 

III-24: parada d’autobús en l’Av. Jacquard, entre el c/ Colom i Rambla de St. 

Nebridi, corresponent a les línies 1, 3, 7, 10 i 11 (en sentit est) i 1, 3, 7 i 11 (en 

sentit oest). Presenta una morfologia més confortable per als usuaris, tot i que en 

aquest cas, la parada de l’autobús, suposa l’ocupació momentània d’un dels 

carrils de circulació.  

III-25: mostra del carril bici integrat a la vorera de l’Av. Jacquard.  

III-26: vista de la incorporació dels vehicles provinents de l’Av. Jacquard i la Ctra. 

de Montcada al c/ Colom. 

III-27: punt de recollida del servei gratuït de bicicletes, Ambicia’t, situat a la plaça 

del Campus. 

III-28: vista del c/ Miquel Vives en direcció est, corresponent al tram entre Colom 

i Rambla de St. Nebridi. Vegeu que hi ha un carril bici per a cada sentit de 

circulació, entre l’estacionament de zona blava i la vorera. 
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III-29: vista del c/ Colom en el tram entre Miquel Vives i St. Jordi. S’observa que 

hi ha un únic carril de circulació, i els altres dos estan destinats a l’aparcament 

lliure.  

III-30: intersecció entre c/ Colom – c/ St. Jordi. Presenta senyalització horitzontal. 

III-31: vista del c/ St. Jordi en direcció oest. Compta amb dos carrils: un destinat 

a la circulació i l’altre a l’aparcament de zona blava.  

III-32: intersecció entre c/ Colom – c/ Wagner. Presenta regulació semafòrica (nº 

136). 

III-33: vista del c/ Colom en direcció sud, corresponent al tram entre Wagner i 

Estanislau Figueres.  

III-34: possible emplaçament de pàrquing de motos i bicicletes. Aquest espai 

està situat en el c/ Colom, a l’alçada del c/ Wagner.   

III-35: l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 

representa una atracció de viatges de la zona. L’espai que disposa podria 

permetre col·locar-hi aparcament per bicicletes o motos.  

III-36: intersecció entre c/ Colom i c/ Estanislau Figueres. Presenta senyalització 

horitzontal i vertical. 

III-37: vista del c/ Colom en direcció nord, corresponent al tram entre Estanislau 

Figueres i Marianel·lo Bosch.  

III-38: vista del c/ Marianel·lo Bosch en direcció est, corresponent al tram entre 

Colom i Ramón y Cajal. Compta amb 3 carrils: un destinat a la circulació i la 

resta, a l’aparcament lliure.  

III-39: intersecció entre c/ Colom – c/ Marianel·lo Bosch. Presenta senyalització 

horitzontal i vertical. 

III-40: vista del c/ Colom en direcció sud, en el tram entre Marianel·lo Bosch i 

Ctra. de Montcada. Aquest presenta dos carrils de circulació i un tercer, destinat 

a l’aparcament de motos i parada d’autobús. 

III-41: aparcament de motos en el tram entre Marianel·lo Bosch i Ctra. de 

Montcada. 

III-42: el Vapor Universitari representa un altre punt d’atracció de la zona. 

III-43: vista del c/ Colom en direcció sud. També s’observa la intersecció entre 

Colom i Ctra. de Montcada, que presenta regulació semafòrica (nº 56), amb 

preferència per al transport públic.  



 Estudi i simulació de xarxes urbanes de transport  
   sota condicions d’alteració de la xarxa viària  

 

 - 139 -

III-44: intersecció entre ctra. de Montcada i Colom, vista des de la ctra. de 

Montcada en direcció sud – oest. A destacar el carril bus que té prioritat sobre el 

carril adjacent.  

III-45: vista de la ctra. de Montcada en direcció est. En el tram comprès entre 

Colom i Ramón y Cajal, la via està formada per dos carrils per sentit; en sentit 

est, ambdós destinats a la circulació de vehicles i, en sentit oest, un destinat a la 

circulació de vehicles privats i l’altre al transport públic i taxis. 

III-46: vista del c/ Ramón y Cajal en direcció sud. Aquest tram de via compta 

amb dos carrils de circulació, que separa el flux de vehicles en funció de la 

destinació que prenguin en superar la intersecció. 

III-47: intersecció entre ctra. de Montcada – c/ Ramón y Cajal. Presenta 

regulació semafòrica (nº 57). 
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CRUÏLLA SEMAFORITZADA PER A INVIDENTS

CRUÏLLA SEMAFORITZADA

LLEGENDA:

56 57

59

58

129

136

155

UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:5000
Identificació i situació de les interseccions

regulades per semàfor

 
Figura IV.1: Identificació i situació de les interseccions regulades per semàfor. 
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57 3 3 21 3 3

UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 155: Ramón y Cajal - Marianel·lo Bosch

 
Figura IV.2: Intersecció 155_Ramón y Cajal – Marianel·lo Bosch. 
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UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 129: Ramón y Cajal - Estanislau Figueres

3

 
Figura IV.3: Intersecció 129_Ramón y Cajal – Estanislau Figueres  



 

 - 152 -

3
6

4

5
2

1

44 3 3 34 3 3

UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 58: Ramón y Cajal - Miquel Vives

4

 
Figura IV.4: Intersecció 59_Ramón y Cajal – Miquel Vives. 
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UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 59: Ramón y Cajal - ctra. Castellar

5

 
Figura IV.5: Intersecció 59_Ramón y Cajal – ctra. de Castellar. 
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57 3 3 21 3 3

UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 136: Colom - Wagner

6

 
Figura IV.6: Intersecció 136_Colom – Wagner 
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UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 56: Colom - ctra. Montcada

7

 
Figura IV.7: Intersecció 56_Colom – ctra. de Montcada. 
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UPC Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa

PFC: Autor:

Estudi de simulació de trànsit COSTA SANFELIU, Xavier

Títol: Escala:

Data:

06/2009
Nº:

1:500Intersecció 57: Ramón y Cajal - ctra. Montcada

8

 
Figura IV.8: Intersecció 57_Ramón y Cajal – ctra. de Montcada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ANNEX: MODELITZACIÓ DEL TRÀNSIT 
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INTRODUCCIÓ DE DADES 

Un cop s’han introduït totes les dades referents a la descripció de la xarxa, la 

demanda del trànsit, el pla de control semafòric i el pla de transport públic, s’ha 

de crear un escenari. Aquest recollirà tots els plans de funcionament esmentats i 

permet escollir el tipus de variables de sortida que volem obtenir.  

Seguidament, s’ha de crear un experiment, que en aquest estudi serà el de 

Assignació del trànsit dinàmic a nivell microscòpic. A continuació, el programa 

permet decidir el patró d’arribades (en aquest cas, exponencial) i les diferents 

estratègies que s’hagin descrit anteriorment (com el tancament d’un tram del c/ 

Ramón y Cajal). 

Finalment, per a cada experiment cal generar diverses proves (replications) i fer-

ne la mitjana. Això és perquè per a cada prova s’assigna un valor aleatori llavor 

diferent i, conseqüentment, s’obtenen resultats lleugerament diferents (fig.V.I). 

Així doncs, es crearà una base de dades que permetrà emmagatzemar les 

diferents proves i obtenir-ne la mitjana (només s’analitzaran 5 casos per a cada 

simulació).  

 

Figura V.1: Execució de la simulació. FONT: Aimsun 6. 
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SITUACIÓ ACTUAL 2009 

 Resultats globals de la simulació 

Primerament, es farà referència a les dades globals de tota la xarxa al llarg 

durant el període simulat (taula V.1). 

Paràmetres Valor 
Desviació 
estàndard 

Densitat (veh/km) 26,4 -

Velocitat (km/h) 19,8 10,9

Temps de viatge (min/km) 3:57 2:09

Temps de demora (min/km) 2:36 2:08

Temps d’aturades (min/km) 1:58 2:00

Parades (nº/veh/km) 4 -

km recorreguts (km) 1.982,3 -

Total de temps emprat (hores) 134,86 -

Taula V.1: Resultats globals de la xarxa en la situació actual. FONT: Elaboració pròpia. 

Vegi’s que la velocitat mitjana de la xarxa ja és inferior a 30 km/h, de manera que 

si aquest conjunt de carrers esdevenen zona 30, a priori no s’hauria d’influir en el 

comportament global d’aquests.  

 Detectors 

A continuació, es mostren els resultats obtinguts per a les principals variables 

que caracteritzen el trànsit (taula V.2), mesurades a través de detectors 

disposats a la xarxa viària (fig. V.2). 

Detector Flux (veh/h) Velocitat (km/h) Densitat (veh/km) 

D1 449 30,1 28,1

D2 376 42,0 8,3

D3 552 38,4 15,4

D4.1 878 38,6 22,8

D4.2 973 25,7 74,7

D5 604 40,8 13,8

D6 1.229 21,1 95,5

D7 616 38,2 16,1

D8 1.300 66,3 27,3
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D9 791 26,5 37,4

D10 565 39,9 14,3

D11 975 39,2 29,9

D12 138 41,9 3,4

D13.1 943 34,2 43,1

D13.2 884 27,6 66,8

D13.3 755 27,4 27,4

D14 934 38,2 24,3

D15 500 29,5 37,2

D16 541 26,8 40,9

Taula V.2: Resum de dades proporcionades pels detectors (situació actual). FONT: 

Elaboració pròpia.  

 

Figura V.2: Situació dels detectors. FONT: Elaboració pròpia.
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 Gràfics de temps de demora i nivell de servei 

                  

Figura V.3: Temps de demora (% temps de viatge)     Figura V.4: Nivell de servei (% Flux/capacitat)               
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 Transport públic 

A la taula V.3 es mostren els valors mitjans globals referents al transport públic. 

Cal destacar que, per aquest tipus de vehicles, la velocitat comercial és 

aproximadament igual a la proporcionada per Transports Metropolitans d’Egara.  

Paràmetres Valor 
Desviació 
estàndard 

Velocitat (km/h) 12,2 6,6 

Temps de viatge (min/km) 5:49 2:05 

Temps de demora (min/km) 4:24 2:05 

Temps d’aturades (min/km) 3:22 1:57 

Parades (nº/veh/km) 5,4 - 

Total de temps emprat (hores) 1,42 - 

Taula V.3: Resultats globals de la xarxa en la situació actual per al transport públic. FONT: 

Elaboració pròpia. 

 Recorregut de la L7 i L10 

Les línies 7 i 10 del transport públic de Terrassa són les que es veuen afectades 

directament per aquesta modificació (fig. V.5). 

 

Figura V.5: Itinerari de la L7 i L10 del transport públic de Terrassa. FONT: Elaboració pròpia. 
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Paràmetres \ Línia TP L7 L10 

Aforament (nº) 2,8 1,4

Velocitat (km/h) 9,0 7,6

Temps de viatge (min/km) 5:20 6:13

Temps de demora (min/km) 4:16 5:11

Parades (nº/veh/km) 4,4 5.6

Taula V.4: Resultats per les línies de transport públic 7 i 10 (situació actual). FONT: 

Elaboració pròpia. 

 Resultats relatius als centroides 

La taula V.5 correspon als recorreguts des de tots els orígens fins a una 

destinació, mentre que la taula V.6, correspon als recorreguts des d’un origen 

fins a qualsevol destinació. 

Centroide   

destinació 

Nº  

vehicles 

Velocitat 

(km/h) 

Temps 

viatge 

(min) 

Temps 

demora 

(min) 

Temps 

parada 

(min) 

Nº      

parades 

Distància 

viatjada 

(km) 

Temps 

viatjat 

(hores)

1 119 15,6 2:21 1:37 1:16 2,5 60,8 4,7

2 115 18,7 2:15 1:23 0:59 2,3 68,5 4,3

3 259 20,1 1:53 1:10 0:53 1,8 141,4 8,2

4 597 23,8 1:18 0:44 0:33 1,2 254,2 13,0

5 614 16,7 1:36 1:04 0:51 1,5 243,7 16,4

6 1 19,1 1:25 0:55 0:41 1,4 204,7 13,0

7 366 22,4 1:19 0:51 0:36 1,5 126,3 8,1

8 88 19,5 2:16 1:27 1:03 2,2 52,6 3,3

9 930 17,3 2:21 1:41 1:17 2,5 477,5 36,6

10 471 20,3 2:00 1:27 1:07 2,1 203,7 15,8

11 367 23,9 1:21 0:52 0:39 1,5 136,7 8,3

Taula V.5: Resultats totals centroides destinació (situació actual). FONT: Elaboració pròpia. 
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Centroide   

origen 

Nº  

vehicles 

Velocitat 

(km/h) 

Temps 

viatge 

(min) 

Temps 

demora 

(min) 

Temps 

parada 

(min) 

Nº      

parades 

Distància 

viatjada 

(km) 

Temps 

viatjat 

(hores)

1 83 16,5 2:41 1:52 1:34 2,2 48,3 3,7

2 75 17,8 1:45 1:06 0:47 2,1 35,0 2,2

3 533 14,6 1:54 1:21 1:06 1,9 210,1 17,0

4 1.161 16,6 2:19 1:38 1:11 2,5 599,2 44,9

5 73 14,9 2:37 1:56 1:31 2,9 36,6 3,2

6 920 24,2 1:35 0:59 0:44 1,4 417,8 24,4

7 97 16,0 2:13 1:27 1:10 2,2 50,9 3,6

8 57 18,1 2:32 1:42 1:28 2,0 32,8 2,4

9 489 26,7 0:35 0:20 0:15 0,6 93,6 4,8

10 523 17,1 1:53 1:13 0:56 2,1 266,2 16,5

11 460 23,2 1:12 0:41 0:30 1,1 179,9 9,2

Taula V.6: Resultat totals centroides origen (situació actual). FONT: Elaboració pròpia. 
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SITUACIÓ ACTUAL MODIFICADA 

A continuació, es mostren els resultats de la simulació en adaptar un dels carrils 

del c/ Colom al transport públic, sense modificar els límits de velocitat de la xarxa 

viària. L’estructura serà la mateixa que en l’apartat anterior. 

A priori, resulta evident que hi ha d’haver una millora, tot i que aquesta no serà 

molt significativa pel fet que la freqüència de pas dels autobusos és molt baixa.  

 Resultats globals de la simulació 

Paràmetres Valor 
Desviació 
estàndard 

Densitat (veh/km) 21,8 -

Velocitat (km/h) 20,9 11,0

Temps de viatge (min/km) 3:39 1:58

Temps de demora (min/km) 2:19 1:57

Temps d’aturades (min/km) 1:45 1:49

Parades (nº/veh/km) 3,6 -

km recorreguts (km) 1.988,2 -

Total de temps emprat (hores) 122,6 -

Taula V.7: Resultats globals de la xarxa en la situació actual modificada. FONT: Elaboració 

pròpia. 

 Detectors 

Detector Flux (veh/h) Velocitat (km/h) Densitat (veh/km) 

D1 505 28,3 37,2

D2 348 42,5 7,8

D3 575 40,3 15,7

D4.1 905 37,5 24,5

D4.2 988 76,6 24,5

D5 603 40,9 13,7

D6 1.209 20,5 90,6

D7 650 37,5 17,3

D8 1.281 28,3 59,2

D9 845 27,6 30,6

D10 528 41,7 12,8
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D11 975 41,9 23,3

D12 124 43,9 2,9

D13.1 989 37,4 29,1

D13.2 936 28,6 60,8

D13.3 788 29,4 29,4

D14 944 38,8 24,3

D15 476 29,0 35,7

D16 513 28,9 33,4

Taula V.8: Resum de dades proporcionades pels detectors (situació actual modificada). 

FONT: Elaboració pròpia. 
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 Gràfics de temps de demora i nivell de servei 

                                

                       Figura V.6: Temps de demora (% temps de viatge)            Figura V.7: Nivell de servei (% Flux/capacitat) 
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 Transport públic 

Paràmetres Valor 
Desviació 
estàndard 

Velocitat (km/h) 13,0 6,3 

Temps de viatge (min/km) 5:17 1:36 

Temps de demora (min/km) 3:51 1:59 

Temps d’aturades (min/km) 2:51 1:37 

Parades (nº/veh/km) 5,0 - 

Total de temps emprat (hores) 1,28 - 

Taula V.9: Resultats globals de la xarxa en la situació actual modificada per al transport 

públic. FONT: Elaboració pròpia. 

 Recorregut de la L7 i L10 

Paràmetres \ Línia TP L7 L10 

Aforament (nº) 3,2 1,4

Velocitat (km/h) 11,18 11,25

Temps de viatge (min/km) 4:14 4:11

Temps de demora (min/km) 3:09 3:02

Parades (nº/veh/km) 3,7 4,1

Taula V.10: Resultats per les línies de transport públic 7 i 10 (situació actual modificada). 

FONT: Elaboració pròpia. 

 Resultats relatius als centroides 

Centroide   

destinació 

Nº  

vehicles 

Velocitat 

(km/h) 

Temps 

viatge 

(min) 

Temps 

demora 

(min) 

Temps 

parada 

(min) 

Nº      

parades 

Distància 

viatjada 

(km) 

Temps 

viatjat 

(hores)

1 144 16,2 1:15 1:27 1:06 2,5 78,6 5,4

2 140 19,8 2:00 1:07 0:45 2,0 84,7 4,7

3 249 22,7 1:40 0:59 0:43 1,5 131,8 6,9

4 596 25,2 1:15 0:42 0:32 1,2 250,0 12,5

5 647 17,1 1:39 1:05 0:51 1,6 272,3 17,8

6 511 19,8 1:23 0:53 0:40 1,2 192,8 11,9

7 388 24,6 1:15 0:46 0:33 1,2 132,0 8,1
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8 104 23,1 1:43 0:57 0:35 1,5 60,6 3,0

9 939 18,7 2:03 1:23 1:02 2,1 475,1 32,2

10 473 21,5 1:46 1:10 0:52 1,8 217,8 14,0

11 338 24,3 1:15 0:46 0:34 1,4 126,4 7,1

Taula V.11: Resultats totals centroides destinació (situació actual modificada). FONT: 

Elaboració pròpia. 

Centroide   

origen 

Nº  

vehicles 

Velocitat 

(km/h) 

Temps 

viatge 

(min) 

Temps 

demora 

(min) 

Temps 

parada 

(min) 

Nº      

parades 

Distància 

viatjada 

(km) 

Temps 

viatjat 

(hores)

1 103 16,6 1:18 1:32 1:15 2,0 57,6 4,0

2 83 19,6 1:35 0:57 0:41 1,9 37,4 2,2

3 536 14,5 1:48 1:15 1:01 1,7 205,7 16,1

4 1.167 17,9 2:07 1:25 1:00 2,2 625,5 41,5

5 92 14,9 2:27 1:53 1:40 1,8 36,5 3,8

6 931 27,3 1:22 0:46 0:32 1,1 428,9 21,4

7 104 17,4 1:59 1:14 0:58 1,9 55,6 3,5

8 72 17,2 1:57 1:09 0:54 2,2 39,6 2,3

9 461 27,0 0:34 0:19 0:14 0,6 88,0 4,4

10 491 18,0 1:52 1:11 0:53 2,1 260,8 15,3

11 489 23,8 1:08 0:39 0:28 1,1 186,6 9,4

Taula V.12: Resultat totals centroides origen (situació actual modificada). FONT: Elaboració 

pròpia. 
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ESCENARI PROPOSAT 

 Resultats globals de la simulació 

Paràmetres Valor 
Desviació 
estàndard 

Densitat (veh/km) 32,9 -

Velocitat (km/h) 13,9 6,7

Temps de viatge (min/km) 5:30 3:42

Temps de demora (min/km) 3:24 3:43

Temps d’aturades (min/km) 2:55 3:59

Parades (nº/veh/km) 5,3 -

km recorreguts (km) 1.885,6 -

Total de temps emprat (hores) 180,3 -

Taula V.13: Resultats globals de la xarxa en l’escenari proposat. FONT: Elaboració pròpia. 

 Detectors 

Detector Flux (veh/h) Velocitat (km/h) Densitat (veh/km) 

D1 471 22,9 32,9

D2 364 28,1 11,9

D3 537 27,8 19,4

D4.1 868 25,9 32,7

D4.2 955 18,0 86,5

D5 614 28,1 19,9

D6 1.059 16,0 106,1

D7 625 25,3 24,9

D8 1.109 16,8 88,4

D9 670 18,9 54,9

D10 496 25,9 19,4

D11 989 25,9 38,5

D12 128 28,4 4,6

D13.1 879 21,0 69,9

D13.2 816 18,9 88,1

D13.3 686 19,3 82,2

D14 849 25,8 33,2

D15 513 21,5 45,8

D16 534 22,6 40,9

Taula V.14: Resum de dades proporcionades pels detectors (escenari proposat). FONT: 

Elaboració pròpia.  
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 Gràfics de temps de demora i nivell de servei 

                         

                       Figura V.8: Temps de demora (% temps de viatge)           Figura V.9: Nivell de servei (% Flux/capacitat)               
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 Transport públic 

Paràmetres Valor 
Desviació 
estàndard 

Velocitat (km/h) 10,5 3,7 

Temps de viatge (min/km) 6:28 2:06 

Temps de demora (min/km) 4:18 2:08 

Temps d’aturades (min/km) 3:42 2:03 

Parades (nº/veh/km) 6,0 - 

Total de temps emprat (hores) 1,55 - 

Taula V.15: Resultats globals de la xarxa en l’escenari proposat per al transport públic. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 Recorregut de la L7 i L10 

Paràmetres \ Línia TP L7 L10 

Aforament (nº) 3,2 1,2

Velocitat (km/h) 10,6 10,4

Temps de viatge (min/km) 4:26 4:36

Temps de demora (min/km) 2:46 2:55

Parades (nº/veh/km) 4,2 4

Taula V.16: Resultats per les línies de transport públic 7 i 10 (escenari proposat). FONT: 

Elaboració pròpia. 

 Resultats relatius als centroides 

Centroide   

destinació 

Nº  

vehicles 

Velocitat 

(km/h) 

Temps 

viatge 

(min) 

Temps 

demora 

(min) 

Temps 

parada 

(min) 

Nº      

parades 

Distància 

viatjada 

(km) 

Temps 

viatjat 

(hores)

1 130 12,7 2:42 1:44 1:30 3,0 59,4 5,9

2 124 13,5 3:04 1:53 1:34 3,7 70,5 6,4

3 230 15,3 2:30 1:24 1:15 2,2 119,3 9,6

4 604 18,2 1:36 0:43 0:36 1,3 253,1 16,1

5 622 13,1 2:01 1:09 0:59 1,8 260,2 21,1

6 453 11,3 2:28 1:38 1:25 2,5 179,9 18,7

7 314 15,1 1:59 1:20 1:10 2,1 98,2 10,4
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8 105 11,9 3:16 2:02 1:41 3,7 60,4 5,7

9 844 12,0 3:27 2:24 2:05 3,6 422,6 48,7

10 493 13,6 2:53 2:00 1:44 2,9 209,8 23,8

11 357 16,5 1:42 0:59 0:51 1,7 120,8 10,1

Taula V.17: Resultats totals centroides destinació (escenari proposat). FONT: Elaboració 

pròpia. 

Centroide   

origen 

Nº  

vehicles 

Velocitat 

(km/h) 

Temps 

viatge 

(min) 

Temps 

demora 

(min) 

Temps 

parada 

(min) 

Nº      

parades 

Distància 

viatjada 

(km) 

Temps 

viatjat 

(hores)

1 88 13,8 3:28 2:18 2:07 2,3 49,8 5,1

2 67 14,6 2:33 1:27 1:13 2,9 34,8 2,9

3 505 10,7 2:27 1:39 1:27 2,4 192,6 20,7

4 973 10,4 3:38 2:34 2:13 4,2 496,3 59,1

5 70 5,7 7:24 6:25 6:15 3,9 33,1 8,7

6 931 17,1 2:14 1:16 1:13 2,1 422,3 34,7

7 106 13,9 2:38 1:33 1:21 2,3 55,2 4,7

8 72 11,5 2:56 1:51 1:40 2,8 38,4 3,5

9 501 17,9 0:45 0:21 0:18 0,7 94,9 6,3

10 507 14,0 2:13 1:11 1:00 2,4 251,5 18,8

11 456 16,3 1:35 0:44 0:35 1,5 185,5 12,1

Taula V.18: Resultat totals centroides origen (escenari proposat). FONT: Elaboració pròpia. 

 

 
 

 


