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Anàlisi de la viabilitat
socioeconòmica del trasllat
al lateral de l’autopista C-32
de la línia ferroviària R1
en el seu tram Montgat–Mataró

Una de les dues reivindicacions més reiterades de les poblacions del Baix Maresme ha estat, des de fa dècades,
el trasllat cap a l’interior de la línia ferroviària R1 de Rodalies de Catalunya.
Partint de la interpretació de que aquest trasllat mai s’ha arribat a considerar seriosament
perquè els arguments esgrimits des de la comarca semblaven lluny de justificar els seus costos
–especialment tenint en compte el traçat alternatiu defensat pels ajuntaments i pel Consell Comarcal–,
aquest estudi ha volgut avaluar la rendibilitat socioeconòmica del trasllat en el tram Montgat-Mataró
afegint tot un conjunt d’altres efectes derivats que públicament no acostumen a tenir-se tan presents
però que, en conjunt, podrien justificar l’execució del projecte:
a l’eliminació de l’efecte barrera que suposa el tren entre les poblacions costaneres i la platja,
i a la millora de la qualitat i l’atractiu de la façana costanera del Baix Maresme,
s’hi sumen la millora de l’accessibilitat al tren i tots els seus efectes derivats,
i l’estalvi dels sobrecostos associats a l’actual ubicació del tren a primera línia de mar.
Aquestes i altres conseqüències del trasllat podrien articular la solució als majors problemes estructurals que pateix aquest territori.

BOTEY I BASSOLS, Joan. Anàlisi de la viabilitat socioeconòmica del trasllat al lateral
de l'autopista C-32 de la línia ferroviària R1 en el seu tram Montgat-Mataró.
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2017. Treball Final de Màster.

For decades, the people of Baix Maresme (NE Barcelona) have reiterated claims that
the Rodalies de Catalunya R1 railway line should be moved inland.
On the basis that this move has never been seriously considered
because the costs seemed to far outweigh the region’s arguments for moving the line
–especially keeping in mind the alternative route defended by the local governments and the Consell Comarcal del Maresme–,
this study aims to assess the socio-economic feasibility of the move along the Montgat-Mataró section.
In particular, the goal is to verify whether
adding some effects that are usually not taken into account might justify the project.
Improved accessibility to the train
and saving of the extra costs associated with the current location of the railway line
are added to the region’s arguments:
reduction of the barrier effect of the rail corridor
and the improved quality and attractiveness of the Baix Maresme coastal façade.
These and other spin-off effects could help to solve the major structural problems affecting the area.

BOTEY I BASSOLS, Joan. Analysis of the socio-economic feasibility of moving the
Rodalies de Catalunya R1 railway line to the side of the C-32 motorway along the
Montgat-Mataró section (NE Barcelona). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2017. Master’s Thesis.
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Motivació

El Baix Maresme (I) és un territori encaixonat entre la Serralada Litoral i el mar
Mediterrani que, al trobar-se sota la influència directa de Barcelona, ha experimentat un fort desenvolupament urbanístic en bona mesura mancat de planificació a nivell superior al municipal. Això ha generat unes deficiències estructurals
sovint protagonitzades per la relació de les diferents poblacions amb les tres grans
infraestructures que travessen la comarca: l’autopista C-32, la carretera nacional
N-II i la línia de tren R1 de Rodalies de Catalunya.
Els dos debats més mediàtics que s’han produït a la comarca han girat entorn a la
barrera que suposen el tren i la N-II entre les poblacions costaneres i la platja, i
entorn a la perillositat de la N-II –que en bona part del seu recorregut és una travessera urbana. El territori fa dècades que reclama el trasllat de la línia de tren cap
a l’interior i la desviació del trànsit de la nacional. Tanmateix, el trasllat del tren
implicaria uns costos que l’eliminació de l’efecte barrera i la millora de la qualitat
i l’atractiu de la costa de la comarca –per si sols– sembla improbable que justifiquessin; i la desviació del trànsit viari cap a l’autopista provocaria, probablement,
el seu col·lapse. En conseqüència, mai s’ha arribat a considerar seriosament cap
alternativa per resoldre una i altra qüestió.

(I) S’entén per Baix Maresme la part de la comarca situada entre Mataró i el Barcelonès: Vilassar
de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, el Masnou, Alella, Montgat
i Tiana. Per conveniència i simplicitat, aquest estudi inclou Cabrera de Mar en aquesta denominació, tot i que generalment se l’engloba en el Maresme Central o l’àmbit de Mataró.

Tanmateix, hi ha altres conseqüències que podrien contribuir a justificar el trasllat
del tren. La comarca presenta uns elevats índex de mobilitat cap a Barcelona i cap
a Mataró, però la gran excentricitat de la línia de tren ha afavorit fortament el
transport privat. D’una banda, aquest fet ha agreujat el col·lapse, les molèsties i la
perillositat de la N-II (II); i de l’altra, ha limitat els usuaris del transport públic local
(autobusos) als sectors de la població més captius (joves i gent gran), la qual cosa
ha fet que aquest servei hagi esdevingut especialment deficitari i l’ha forçat a definir recorreguts i freqüències de pas que encara el fan menys atractiu.
Així doncs, un trasllat terra endins del tren en milloraria l’accessibilitat i podria
atraure usuaris del transport privat, eliminaria el seu efecte barrera, eliminaria els
sobrecostos econòmics i socials deguts a la gran exposició de la línia al mar, i aportaria major marge de maniobra a la gestió costanera (en una costa amb forts problemes de regressió).
A més, la captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren –al seu torn– augmentaria l’ús del transport públic local, la qual cosa permetria una millora dels
recorreguts i de les freqüències –i, per tant, de la qualitat de servei i de l’atractiu–
i en disminuiria el dèficit pressupostari. Finalment, també reduiria el trànsit de la
N-II i de la C-32 i, de retruc, als accessos a Barcelona, cosa que podria facilitar la
desviació del trànsit restant de la N-II.
Així doncs, en resum, el trasllat cap a l’interior de la línia ferroviària del Maresme en el seu tram Montgat–Mataró podria articular la solució als majors
problemes estructurals que pateix aquest territori.

(II) Convé observar que la carretera nacional N-II capta bona part del trànsit intern del Baix Maresme degut, d’una banda, a la mala accessibilitat a l’autopista C-32 que presenten diverses poblacions (com Teià o Cabrils, per exemple) i, de l’altra, a la presència del peatge de la C-32.
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Figura 1-1
Esquema explicatiu de la motivació de l’estudi. Elaboració pròpia

proximitat ( = influència) de BCN

L’eliminació de l’efecte barrera no sembla –a priori– un benefici prou important com per compensar, per si sol, els elevats costos que comportaria traslladar el tren. Tanmateix, la millora de
l’accessibilitat al tren i tots els seus efectes derivats, l’alliberament de superfície a la costa i l’estalvi dels sobrecostos derivats de la ubicació actual del tren, comportarien altres beneficis socials
i econòmics que, en conjunt, potser sí justificarien aquesta intervenció.
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Objectiu i proposta

Per tot plegat, l’objectiu d’aquest treball és avaluar la conveniència d’aquest
trasllat posant números a pros i contres tant econòmics com socials, mediambientals o d’altres naturaleses. És a dir, en llenguatge més acadèmic, el treball consisteix en una anàlisi de la seva viabilitat socioeconòmica i, més concretament, en
una anàlisi cost-benefici.

Tal i com ja s’ha comentat en la introducció, moure el tren és una qüestió de la
que fa dècades que se’n parla. Només a tall d’exemple, aquest interès s’ha explicitat tant en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona [9,10] com en el Pla Director
de Mobilitat i d’Ordenació del Territori del Maresme [8]. Tanmateix, només s’ha
pogut recuperar un estudi socioeconòmic que hagi posat números mínimament
detallats a un eventual trasllat del tren, i és de 1985 [11]. Molts altres estudis, tant
oficials com acadèmics [4,21,33,34,36,41,42], han tractat la mobilitat al Maresme i la problemàtica relacionada amb el tren i la carretera N-II, però o bé són documents
molt generals que van poc més enllà d’anomenar les actuacions proposades, o bé
són eminentment pressupostos preliminars, o bé s’han centrat principalment en
la N-II. Així doncs, quedava pendent un estudi socioeconòmic actualitzat i en detall que permetés valorar la conveniència de considerar seriosament la possibilitat de traslladar la línia R1 de Rodalies de Catalunya cap a l’interior.
Sigui com sigui, les alternatives que s’han contemplat en una o altra ocasió per al
traçat del tren són tres: soterrar-la en la ubicació actual; situar-la a mig camí entre
l’autopista C-32 i el mar, passant pel centre de les poblacions costaneres i, per
tant, soterrant-la en bona part o totalment; o adossar-la a l’autopista.
El principal motiu pel qual mai s’ha arribat a apostar seriosament pel trasllat del
tren és –probablement– la seva dubtosa rendibilitat, tenint en compte els elevats
costos que comportaria. I amb el pas del temps i la progressiva urbanització del
territori, encara resulta més complicat. Per això, la proposta que sembla més viable és situar la línia de tren adjacent a l’autopista i aprofitar els terrenys que la
C-32 té reservats a banda i banda de les calçades, tot i que possiblement caldria
estudiar com vehicular-ho legalment.
Aquesta opció reduiria substancialment les afectacions a terrenys particulars, i molt especialment a terrenys edificats. També permetria construir el tren
en superfície, i no pas haver-lo de soterrar, la qual cosa reduiria molt els costos en
relació a altres alternatives; i ho faria sense crear cap nova barrera, atès que l’autopista ja n’és una. I, per últim, seria un traçat molt convenient des del punt de
vista de la mobilitat i accessibilitat perquè s’aproximaria bastant l’eix de gravetat
de les poblacions de la zona.
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Figura 2-1
Mapa de l’àrea d’estudi: el Baix Maresme. Elaboració pròpia
Es pot observar com l’actual línia de tren R1 presenta una forta excentricitat respecte als nuclis
poblats. Un nou traçat adjacent a l’autopista se situaria a l’eix de gravetat de les poblacions i és,
a més, el que afectaria menys a zones ja urbanitzades.
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Pel que fa a les estacions, la línia actual en té sis entre Montgat i Mataró: Montgat
Nord, Masnou, Ocata, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar–Vilassar
de Mar. La distribució que es proposa per a la nova línia ressitua les estacions buscant una bona accessibilitat des de totes les poblacions del Baix Maresme, parant
especial atenció a l’entramat urbà i viari local, i buscant solars no-urbanitzats on
poder situar tant les estacions com els seus accessos i serveis adjacents (per exemple, aparcaments).

La primera conseqüència d’aquesta proposta és que Teià i Cabrils, que a més de
tenir el tren lluny també tenen mal accés a la C-32, guanyarien molt en accessibilitat. La resta de poblacions de la falda de la serra també veurien molt reduïda la
seva distància al tren: Tiana, Alella, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrera de
Mar. I tot plegat sense empitjorar l’accessibilitat al tren que actualment tenen el
Masnou i Premià de Mar, tot i que sí una mica la de Vilassar de Mar (per bé que
se li conservarien dues estacions).

De sud a nord, la primera estació seria la de Tiana–Montgat. Es situaria al costat
d’un pas superior de la C-31, per la qual cosa es facilitaria l’accés des de Tiana
sense perjudicar l’accés des de Montgat. La segona estació seria la d’Alella–Masnou, just al costat del peatge de la C-32 (a la BP-5002), de manera que l’enllaç viari
amb les dues poblacions seria molt bo. La tercera estació seria la de Masnou–Teià,
situada a la carretera que uneix les dues poblacions (BV-5026). La següent estació
seria la de Premià de Dalt–Premià de Mar–Vilassar de Dalt, situada prop del peatge
de la C-32 en la carretera que uneix Premià de Mar amb Vilassar de Dalt (BV-5023),
i amb molt bon enllaç viari amb les tres poblacions. Després vindria Cabrils–Vilassar de Mar, també situada a la carretera que les uneix (BV-5022). I finalment hi
hauria l’estació de Vilassar de Mar–Cabrera de Mar, situada –un cop més– a la
carretera que uneix les dues poblacions (B-502).

D’altra banda, una segona conseqüència seria l’augment de la distància mínima
entre estacions: de 0’8 a 1’4 quilòmetres (amb una mitjana de 2’1 km en ambdós
casos). Això facilitaria mantenir les freqüències de pas actuals sense haver d’afegir
combois. La velocitat comercial del tren està limitada per les acceleracions i desacceleracions (aturades a les estacions), i pel traçat. En aquest cas, tenint en compte
les velocitats de què es tracta (entorn als 50 km/h), el factor limitant són les acceleracions i desacceleracions. Uniformitzar el distanciament entre les estacions –és
a dir, augmentar el distanciament mínim– permet assolir una velocitat de creuer
superior entre les estacions, sense haver de forçar les arrencades i les frenades (i,
per tant, sense afectar negativament la comoditat dels viatgers ni el consum elèctric).

En total són sis estacions corresponents a les sis actuals. Però convindria afegir-ne
una setena, situada entre Teià i Premià de Dalt. Malgrat tenir en compte tots els
efectes esmentats a l’hora de decidir on situar les futures estacions, amb sis estacions no sembla possible aconseguir garantir una bona accessibilitat a tots els nuclis poblats de la zona. L’estació de Premià de Dalt–Premià de Mar–Vilassar de Dalt
quedaria situada a l’extrem est de Premià de Dalt, i la xarxa viària de la població
presenta una baixa connectivitat deguda a l’alta accidentalitat de l’orografia local.
El mateix passa amb Teià, cas en el que l’estació quedaria situada a l’extrem sud
de la població. Així, entre una estació i l’altra, queden situats barris sencers que
romandrien amb una accessibilitat força dolenta: Barri del Remei i Les Pèrgoles,
per Premià de Dalt; i Sant Berger, per Teià . Una setena estació, Premià de Dalt–
Premià de Mar (en groc al mapa), situada a la carretera que uneix les dues poblacions (BV-5024), resoldria aquest problema i tancaria una distribució d’estacions
que aportaria una bona accessibilitat a totes les poblacions del Baix Maresme.

Com a comentari final, respecte a l’enllaç del futur traçat amb la resta de la línia
des de Mataró cap al nord, convé observar que la ubicació del tren a Mataró és
una qüestió que, per tractar-se d’un entorn urbà, és de molt major complexitat i,
de fet, ja actualment s’està començant a tractar des dels àmbits competents. És
més: el que s’està valorant és precisament situar l’estació de Mataró cap al centre
de la ciutat, la qual cosa aniria en concordança amb el plantejament d’aquest estudi.
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Procediment

Els estudis de viabilitat socioeconòmica pretenen aportar objectivitat a l’hora de
decidir quins projectes d’inversió prioritzar. Per tant, són estudis de valor essencialment comparatiu, especialment tenint en compte que generalment presenten
elevats graus d’incertesa. Per aquest motiu, convé que aquests estudis comparteixin una mateixa metodologia de càlcul. Amb aquest objectiu, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya va impulsar l’elaboració del Mètode
d’Avaluació d’Infraestructures del Transport (MAIT). Aquest estudi l’ha adoptat
com a base metodològica, entenent per metodologia quins són els principals efectes a valorar derivats de la inversió, com es monetitzen (com es tradueixen, per
exemple, a euros), com s’estima el seu valor futur al llarg del temps, i com es valora la rendibilitat de la inversió i, per tant, la seva conveniència.
El resultat de les anàlisis cost-benefici són principalment dos índex: el Valor Actual
Net (VAN) i la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR). El VAN indica el guany en termes
absoluts en referència a una rendibilitat mínim exigida, anomenada taxa de descompte. La TIR indica la rendibilitat de la inversió i és, per tant, un índex relatiu.
Són dos índex complementaris que aporten diferents lectures de la rendibilitat
d’una mateixa inversió.

Aquest tercer capítol s’estructura segons la
cronologia de l’estudi: en primer lloc, s’identifiquen quins efectes cal valorar;
3.1 Beneficis i costos
en segon lloc, es determina com valorar-los i
com estimar la rendibilitat del trasllat;
3.2 Formulació matemàtica
i en tercer lloc, s’identifiquen quines dades són
necessàries i s’estudia com obtenir-les a partir
de les dades disponibles.
3.3 Dades
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✓
B1

Millora de l’accessibilitat al tren
Reducció del temps d’accés al tren per als usuaris actuals.

Taula 3-1
Relació d’efectes causats pel trasllat de la línia de tren R1 cap a l’interior.
A l’esquerra: beneficis; a la dreta: costos.

Captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren
Disminució del volum de trànsit viari.

B2

B1.1

Reducció de les emissions contaminants del trànsit viari

B1.2

Reducció de l’accidentalitat viària

B1.3

Reducció dels costos d’ús i manteniment dels vehicles

B1.4

Reducció del temps de viatge per al vehicle privat
per augment de la velocitat mitjana.

B1.5

Reducció de la perillositat de la N-II per als vianants

B1.6

Reducció de la contaminació acústica del trànsit viari

Vs.
Xx

Eliminació de l’efecte barrera del tren
Millora de la comunicació entre les poblacions i les platges,
i millora de la qualitat de vida i de l’atractiu de la façana
costanera.

B3

Estalvi dels sobrecostos associats a l’actual ubicació del tren

B4

Alliberament de superfície a la costa
Major marge de maniobra per a la gestió de les platges i la costa.
B5 / C5



C1.1

Demolició de l’actual línia de tren

C1.2

Demolició o remodelació de les actuals estacions de tren
(en funció de si es reaprofiten els edificis per a nous usos o no)

C2

Construcció de la nova línia de tren, incloses les estacions

C3

Increment del cost de manteniment de la línia de tren
per addició d’una estació més i augment de la longitud de la línia.

C4

Ocupació de superfície no-urbanitzada
Pèrdua de funcions mediambientals.

Variació del temps total de viatge per als usuaris captats del vehicle privat
En funció de la magnitud dels canvis que es produeixin, reducció o increment
del temps de viatge per als usuaris que passin del vehicle privat al tren.
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 3.1
Beneficis i costos
>
Beneficis

Començant pels efectes positius, el primer i principal efecte derivat del trasllat de
la línia de tren cap a l’interior seria la millora de la seva accessibilitat: en lloc d’estar situat a l’extrem marítim de les poblacions costaneres, passaria a estar a l’extrem interior, de manera que l’accessibilitat al tren des d’aquestes poblacions no
hauria de variar significativament; però en canvi, les poblacions situades al peu de
la Serralada Litoral veurien com el tren se’ls acosta uns tres quilòmetres. En conjunt, doncs, la distància i el temps d’accés al tren haurien de reduir-se.
Una millora en l’accessibilitat al tren no només significaria un estalvi de
temps per als seus usuaris, sinó també una millora en el seu atractiu com a alternativa de transport, de manera que hauria de traduir-se en una captació d’usuaris,
especialment del vehicle privat.
Aquesta captació generaria altres efectes derivats. La disminució del trànsit comportaria una reducció de les emissions contaminants, de l’accidentalitat, dels costos d’ús i manteniment dels vehicles, i una disminució dels embussos de trànsit, la
qual cosa es traduiria en un estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat. A
més, en els trams urbans (la majoria del traçat de la N-II entre Montgat i Mataró),
disminuiria la perillositat per als vianants i la contaminació acústica. Convé observar que els beneficis derivats d’una reducció del trànsit no es limiten a les vies
directament afectades (N-II i C-32), sinó que també afecten a aquelles altres vies
amb les que enllacen: en aquest cas, d’entrada la B-20 i la C-31, els accessos a
Barcelona des del Maresme; però també tota la resta dels recorreguts que els

usuaris que el tren captés farien en vehicle privat. Així doncs, la població beneficiada seria molt més àmplia que no pas la que es troba dins l’àmbit territorial en
estudi.
Per últim, hi hauria un darrer efecte derivat d’especial rellevància en el cas
particular del Baix Maresme. En funció de la magnitud de la reducció del trànsit
viari, podria ser més factible desviar el trànsit restant de la N-II cap a la C-32 sense
perjudicar greument la qualitat de servei de l’autopista. Això permetria fer realitat
una altra gran reivindicació dels municipis costaners de la zona: convertir la nacional en una avinguda urbana. Fos com fos, aquesta qüestió s’escapa a l’abast
d’aquest treball i tractar-la pertocaria a algun altre estudi.
Un segon efecte directe del trasllat del tren seria l’eliminació de la barrera que
suposa: el pas a nivell de superfície està absolutament impedit per la presència de
la via, de manera que la comunicació entre les poblacions i la platja està limitada
als passos inferiors. Aquests passos, a més de ser finits i tenir un distanciament
relativament llarg, suposen baixar escales força estretes en la majoria de casos –
degut a la limitació d’espai que causa la presència del tren i de la N-II– i travessar
passadissos generalment poc il·luminats, sovint amb filtracions d’aigua, i moltes
vegades amb condicions de ventilació i neteja millorables. En definitiva, accedir a
la platja no és precisament un passeig agradable.
Val a remarcar que traslladar el tren terra endins suposaria eliminar part de
la barrera existent sense crear-ne cap de nova. Només suposaria part de la barrera
existent perquè també hi ha la N-II, tot i que millorar-ne la permeabilitat és molt
més senzill que amb el tren. I no se’n crearia cap de nova perquè el traçat que es
proposa –adossat a l’autopista C-32– ja és una barrera actualment.
Sigui com sigui, aquesta eliminació o debilitació de la barrera entre les poblacions i el mar no només comportaria una millora en l’accessibilitat a les platges
sinó també una millora de la qualitat de vida de la zona i del seu atractiu.
Un tercer efecte que tindria el canvi d’ubicació del tren seria l’estalvi dels sobrecostos derivats de l’actual traçat. En primer lloc, i de forma general, la seva ubicació a primera línia de costa exposa la infraestructura a la gran agressivitat dels
ambients salins, altament oxidants. I en segon lloc, i de forma molt més important
tot i que també ocasional, la línia està directament exposada als temporals marítims, una situació empitjorada pel retrocés continuat que pateixen les platges del
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Maresme. Tot plegat fa que la línia requereixi d’un manteniment més intensiu de
l’habitual, la qual cosa significa uns sobrecostos de manteniment per al gestor de
la infraestructura (ADIF).
A més, d’altra banda, l’embat dels temporals sovint causa talls en el servei
ferroviari, de manera que els sobrecostos s’estenen al titular del servei (Renfe) i al
conjunt dels seus usuaris.
Per últim, un quart efecte directe del trasllat del tren cap a l’interior seria l’alliberament de la superfície que actualment ocupen tant la via com les estacions que
es demolissin. Aquest alliberament podria tenir diverses repercussions. D’una
banda, donaria més espai per reordenar la carretera N-II o, eventualment, l’avinguda en què pogués convertir-se: voreres més amples, més espai per als vianants,
per als comerços, per activitats i instal·lacions de lleure, o per ampliar els passos
subterranis, si encara fossin necessaris; carrils més amples per als vehicles, espai
per a aparcament, … I d’altra banda, tenint en compte el retrocés de les platges,
també aportaria un major marge de maniobra en la gestió costanera.

>
Costos

I en quart i darrer lloc –tot i ser un efecte molt menor–, els costos derivats
de l’ocupació de terreny actualment no-urbanitzat. Tanmateix, aquest efecte és
mínim perquè la traça proposada aprofitaria en bona mesura els terrenys que l’autopista té reservats al seu marge, terrenys que no tenen altra utilitat que una mínima funció mediambiental.

؎

؎

Entre mig, queda per veure el signe d’un darrer efecte: la variació del temps total
de viatge per als usuaris que el tren captés del vehicle privat. L’elasticitat de la
demanda no respon únicament al temps de viatge, sinó també a altres factors com
poden ser la comoditat, la fiabilitat, els costos econòmics, … Això pot fer que davant d’una millora en el temps de viatge del tren (en aquest cas, bàsicament per
una millora de la seva accessibilitat) hi hagi usuaris del vehicle privat que considerin que els convé més passar a utilitzar el tren fins i tot en el cas que hi surtin
perdent en termes de temps. Per tant, en funció dels temps de viatge actuals i
futurs de cadascun dels dos modes de transport, aquests usuaris experimentarien
una reducció (benefici) o un augment (cost) del seu temps total de viatge.

Passant als efectes negatius, l’apartat de costos és molt més breu i evident, tot i
que individualment les seves quanties són de les més elevades.

؎

En primer lloc, hi hauria els costos de demolir l’actual línia. Això inclou tant la via
com les estacions. Demolir la via significa retirar tota la superestructura i tota la
infraestructura per tal de deixar lliure la superfície que actualment ocupa. I pel
que fa a les estacions, de fet, tant podria tractar-se de demolir-les també i alliberar
la seva superfície, com de remodelar-les per a destinar-les a nous usos, com restauració, lleure o equipaments públics.
En segon lloc, hi hauria els costos de construcció de la nova línia: infraestructura (moviments de terres, compactació, ponts i passos a diferent nivell, passos
inferiors, …), superestructura (base, balast, travesses, vies, catenàries, sistemes de
senyalització, de comunicació, de seguretat, d’electrificació, …) i estacions.
En tercer lloc, hi hauria l’increment del cost de manteniment degut a l’addició d’una estació més i al petit increment de longitud respecte a la línia actual.

Finalment, pot resultar interessant comentar alguns efectes no inclosos en aquest
estudi de rendibilitat. Sovint, a l’hora de realitzar estudis de viabilitat socioeconòmica, no resulta del tot evident si incloure o no determinats efectes. No obstant
això, el criteri és sempre el mateix: cal considerar només aquells efectes sobre el
conjunt de la societat imputables directament i de forma exclusiva al projecte que
s’avalua i que, per tant, no es produirien si el projecte no s’executés. Pot semblar
obvi dit així, però no sempre està tan clar. Posem-hi alguns exemples en aquest
cas particular.

<
*

<
Efectes
no inclosos

– Millora de l’atractiu turístic de la costa del Baix Maresme. El públic que utilitza
les platges del sud del Maresme és molt majoritàriament local. El turisme de platja
es concentra o a Barcelona o a la costa Brava, però no al Baix Maresme. I aquells
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que es desplacen des de Barcelona, ho fan fins al límit de la primera corona tarifària del transport públic com a molt lluny: Montgat, justament el límit sud del
Maresme. Per tant, el turisme no és un factor que hagi de ser rellevant en aquest
estudi.
– Costos de manteniment de la línia de tren. Tant la línia futura com les seves
estacions s’hauran de mantenir de la mateixa manera que s’ha de fer amb l’actual,
de manera que els costos de manteniment no serien un canvi respecte l’actualitat.
Només hi hauria dos canvis ja inclosos en l’estudi: els sobrecostos derivats de la
ubicació de la línia actual, i l’increment del cost de manteniment degut a l’estació
de més i a l’augment de longitud de la línia futura.
– Costos d’operació de la línia de tren. També serien essencialment els mateixos.
Tot i això, hi ha dos aspectes dignes de comentari. El primer, relacionat amb l’increment de demanda que es preveu: si resultés necessari incrementar la capacitat
de la línia actual, fer-ho suposaria poc més que l’adquisició de més cotxes (vagons)
per allargar els combois. Aquesta eventualitat s’ha considerat en l’anàlisi de sensibilitat (pàgines 72 a 78). I el segon, relacionat amb la longitud del traçat i amb el
nombre d’estacions: el traçat futur seria més llarg que l’actual, i tindria una estació
més. Caldria comprovar si l’augment de la distància mínima entre estacions seria
suficient per a compensar-ho (veure pàgina 15). En tot cas, s’assumeix que així seria,
i que les freqüències de pas es podrien mantenir sense haver d’afegir combois.
– Efectes macroeconòmics. El canvi de traçat del tren no afectaria la mobilitat de
mercaderies, sinó només la de persones. Per tant, no és esperable que s’atregui
nova activitat empresarial ni que es millori la competitivitat de l’actual. Com a
molt, una major fiabilitat en el transport dels treballadors podria tenir efectes positius en la productivitat de les seves empreses, però seria un efecte força limitat.
– Efectes demogràfics. Tampoc és previsible que es produeixi una captació significativa de nous residents per efecte de la nova ubicació del tren, especialment tenint en compte els nivells de desenvolupament urbanístic ja assolits a la comarca.
– Transferències internes. Sovint les transferències internes són la principal font
de confusió a l’hora d’identificar quins efectes s’han d’incloure en una anàlisi de
viabilitat socioeconòmica i quins no. Les anàlisis socioeconòmiques no són anàlisis

de viabilitat financera, sinó que valoren els beneficis i costos nets, tant monetaris
com d’altres naturaleses, sobre el conjunt d’agents afectats pel projecte de forma
directa o indirecta. Qui paga què només té rellevància en l’anàlisi i discussió dels
resultats, però no en el seu càlcul. Per tant, compravendes internes, expropiacions, impostos i taxes, peatges o altres transferències entre agents són factors que
poden afectar l’equitat i el repartiment dels efectes del projecte entre els diferents agents involucrats, però no alteren la rendibilitat de la inversió per al conjunt
de la societat.
– Projeccions futures. Un altre punt sovint problemàtic és l’estimació dels fluxos
futurs, la quantificació dels beneficis i costos en el futur. El criteri continua sent el
mateix, traslladat en el temps: només cal considerar, en cada moment, aquelles
diferències entre l’execució o no del projecte.

Per acabar, queda un darrer efecte no inclòs en aquest estudi: les variacions en
els costos d’operació del transport públic local. No s’han inclòs per dificultat de
quantificar-los. Caldria analitzar en un procés lleugerament iteratiu com l’increment de demanda del tren genera demanda nova als autobusos locals, com
aquesta demanda nova permetria adaptar-hi millor la xarxa d’autobusos i el seu
servei, com aquesta adaptació milloraria l’atractiu d’aquest servei, i com aquest
major atractiu es traduiria en demanda addicional. Tot plegat, representaria un
estudi prou complex i extens com per constituir un treball per si sol.
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temps d’accés a cada estació des de cada població a la que dóna servei serà la
mitjana dels temps corresponents a cada mitjà de transport –vehicle privat, a peu
o transport públic (autobús)– ponderada segons la proporció d’usuaris que utilitzi
cadascun.

 3.2
Formulació matemàtica

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐é𝑠

» D’acord amb l’enumeració feta, el primer efecte a valorar és la millora de l’accessibilitat al tren, reflectida en la reducció del temps d’accés al tren.

B1 Millora de l’accessibilitat al tren
Reducció del temps d’anada (i tornada) a (de) l’estació de tren
per als usuaris actuals del Baix Maresme
€𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛

€
= ((𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐𝑐é𝑠,𝑓 − 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐𝑐é𝑠,𝑎 ) · (𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎 )) ·
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ
Millora de l’accessibilitat al tren

(€/any)

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐𝑐é𝑠

Temps d’accés al tren, en l’escenari actual (−𝑎 ) o en el futur (−𝑓 )

𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎

Usuaris en l’escenari actual de les estacions compreses entre
Cabrera de Mar–Vilassar de Mar i Montgat Nord, ambdues
incloses

(h)
(pax/any)

Valor del temps

(km)
(pax/any)

𝑣𝑉𝑃,𝑝𝑜𝑏𝑙.

Distància entre l’estació i la població que serveix
Usuaris de la població que es desplacen fins a l’estació en
vehicle privat
Velocitat mitjana real del vehicle privat en població

𝑢𝑝𝑒𝑢

Usuaris de la població que es desplacen fins a l’estació a peu

(pax/any)

𝑣𝑝𝑒𝑢

Velocitat dels vianants
Usuaris de la població que es desplacen fins a l’estació en
transport públic (autobús)
Temps total de viatge entre l’estació i la població en transport
públic

(km/h)
(pax/any)

𝑢𝑉𝑃

𝑡𝑇𝑃

€𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛

€⁄
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ

𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑜𝑏𝑙.

𝑢 𝑇𝑃

3.2-1

(€/((pax·)h)

Els subíndex −𝑎 i −𝑓 fan referència als escenaris actual (pre-trasllat) i futur (post-trasllat), respectivament.

El temps d’accés al tren serà la mitjana dels temps d’accés a cada estació des de
cada població a la que dóna servei, ponderada segons la proporció que representin els seus usuaris respecte al conjunt d’usuaris del Baix Maresme. Al seu torn, el

𝑢
𝑢
∑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 {∑𝑝𝑜𝑏𝑙. {𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑜𝑏𝑙. · ( 𝑉𝑃 + 𝑝𝑒𝑢 ) + 𝑢 𝑇𝑃 · 𝑡𝑇𝑃 }}
𝑣𝑉𝑃,𝑝𝑜𝑏𝑙. 𝑣𝑝𝑒𝑢
3.2-2
=
𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛

(km/h)

(h)

Per no allargar excessivament l’explicació, cada variable es descriu només en la seva primera
aparició. Tot i així, també es poden recuperar les seves definicions a la relació de variables de la
pàgina 91.

Les poblacions de la zona són: Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Cabrils, Vilassar
de Dalt, Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, el Masnou, Alella i les meitats nordest de Montgat i Tiana. I els usuaris del tren al Baix Maresme són els usuaris de les
estacions compreses entre Cabrera de Mar–Vilassar de Mar i Montgat Nord, ambdues incloses.
Convé observar que, de fet, aquests usuaris són el nombre de validacions a
les estacions, tan d’entrada com de sortida i indiferentment de l’origen o destinació: cada usuari experimentaria el canvi en l’accessibilitat a l’estació en cadascun
dels seus trajectes.
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» Aquesta millora de l’accessibilitat comportaria un canvi modal al Baix Maresme, és a dir, un transvasament d’usuaris del vehicle privat cap al tren.

Captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren
per la millora de la seva accessibilitat
Disminució del volum de trànsit viari.
∆𝑞 = (𝜀𝑉𝑃−𝑡𝑟𝑒𝑛 · 𝜕𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝. ) · (𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎 ·

3.2-3

∆𝑞
𝜀𝑉𝑃−𝑡𝑟𝑒𝑛

Captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren
Elasticitat de la demanda del vehicle privat davant millores en el
temps total de viatge del tren

(pax/any)

𝜕𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.

Variació del temps total de viatge en tren percebuda pels usuaris
Trànsit viari lleuger originat al Baix Maresme en l’escenari actual

(·/1)

Ocupació mitjana dels vehicles

(pax/veh)

𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎
𝑝𝑎𝑥
⁄𝑣𝑒ℎ
𝜀𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑉𝑃
𝜕𝑡𝑉𝑃

H

𝑝𝑎𝑥
) − (𝜀𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑉𝑃 · 𝜕𝑡𝑉𝑃 ) · 𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎
𝑣𝑒ℎ

(veh/any)

Elasticitat de la demanda del tren davant millores en el temps
total de viatge del vehicle privat
Variació del temps total de viatge en vehicle privat

(·/1)

La captació neta d’usuaris del vehicle privat cap al tren seria un balanç entre els
usuaris que el tren captés del vehicle privat, i els que el vehicle privat captés del
tren. La millora de l’accessibilitat al tren reduiria el seu temps d’accés i, per tant,
el seu temps total de viatge. Això faria que part dels usuaris del vehicle privat passessin a utilitzar el tren. Però, al seu torn, aquesta captació d’usuaris disminuiria
el volum de trànsit viari, la qual cosa comportaria un augment de la velocitat mitjana i, per tant, també disminuiria el temps de viatge del vehicle privat. En conseqüència, el seu atractiu també milloraria i la pèrdua d’usuaris del vehicle privat
seria menor.
Aquest plantejament assumeix que el trasllat del tren no generaria nova demanda, sinó que només causaria un canvi modal (usuaris que passarien d’un mode
de transport a l’altre). És una assumpció força raonable atenent a l’elevat grau de
maduresa del desenvolupament urbanístic, econòmic i social del Maresme.

Com que aquesta captació respon a la variació en la comparació dels temps totals
de viatge amb cada mitjà de transport –tren o vehicle privat–, caldria conèixer tots
els trajectes que realitzen els usuaris implicats “de porta a porta”. Alternativament, davant d’aquesta impossibilitat, cal establir una base comparativa per als
trajectes. És a dir: establir uns mateixos punts d’origen i destinació per tal de poder comparar els temps per anar d’un lloc a l’altre amb un mitjà de transport o
l’altre. Els orígens són els centres de gravetat de cadascuna de les poblacions del
Baix Maresme. I les destinacions són el riu Besòs, en direcció Barcelona, i la riera
d’Agell (municipi de Cabrera de Mar), en direcció Mataró: són fronteres senzilles
d’identificar i d’establir, i ja recullen tota la mobilitat del Baix Maresme cap a Barcelona o Mataró.
Per tal de fer més lleugera i entenedora l’explicació, sempre es parla en sentit Baix Maresme –>
Barcelona/Mataró, però la situació és simètrica respecte al sentit de viatge. Per tant, en realitat,
a l’hora de quantificar usuaris o trànsit, es tracta sempre de la suma dels dos sentits: cal comptabilitzar cada persona tantes vegades com trajectes faci, ja que aquesta persona estarà experimentant els efectes del canvi d’ubicació del tren en cadascun dels seus trajectes.

Tenint en compte tot això, la variació del temps total de viatge que els usuaris del
tren percebrien seria:
𝜕𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝. =
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.,𝑓 − 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.,𝑎
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.,𝑎

Temps total de viatge percebut pels usuaris del tren

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝. = 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐é𝑠 · 𝑘𝑎𝑐𝑐é𝑠 + 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 · 𝑘𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 + 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒
𝑘𝑎𝑐𝑐é𝑠
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

Valoració del temps d’accés respecte al temps de viatge dins del tren
Temps d’espera del tren

𝑘𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

Valoració del temps d’espera respecte al temps de viatge dins del tren

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒

Temps de viatge dins del tren

3.2-4

(h)

3.2-5

(h)
(h)

H

Anàlisi de la viabilitat socioeconòmica del trasllat
al lateral de l’autopista C-32 de la línia ferroviària R1 en el seu tram Montgat–Mataró

Treball Final de Màster – Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB, UPC)
Joan Botey i Bassols

23

El temps total de viatge en tren és la suma del temps d’accés al tren, el temps
d’espera a que arribi el següent comboi i el temps de viatge dins del comboi fins a
l’estació de destinació. Tanmateix, el temps no es percep ni es valora de la mateixa
manera independentment de si s’està anant al tren, de si se l’està esperant o de
si s’hi està viatjant. Per això, la variació del temps total de viatge en tren percebuda
pels usuaris respon a la variació del temps percebut, que resulta de ponderar cada
component del temps total de viatge segons el seu valor respecte al valor donat
al temps de viatge dins del comboi.

I el temps de viatge dins del tren serà –similarment al temps d’accés– la mitjana
dels temps corresponents a cada estació ponderada segons els usuaris de l’estació
respecte al conjunt d’usuaris del Baix Maresme.
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒 =
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
𝑡𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

El temps d’accés ja s’ha descrit a l’equació 3.2-2 (pàgina 21).
El temps d’espera serà, de mitjana, la meitat (de l’invers) de la freqüència de pas
dels combois (I).
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 =
𝑓

1
·𝑓
2

Freqüència mitjana de pas dels combois

3.2-6
(h-1)

Aquesta component no variaria perquè s’està assumint que les freqüències de pas
es mantindrien (II), i com que totes les estacions del Baix Maresme tenen les mateixes freqüències de pas perquè estan servides per tots els combois, el temps
mitjà d’espera no canviaria encara que ho pogués fer la distribució dels usuaris
entre les estacions (que podria alterar la ponderació de cada estació).

H

∑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠{𝑡𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó · 𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó }
𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛

Usuaris anuals de l’estació
Temps de viatge mitjà ponderat (dins del tren) entre l’estació i
Sant Adrià de Besòs o la riera d’Agell

3.2-7

(pax/any)
(h)

Aquest temps de viatge de cada estació serà la mitjana dels temps necessaris per
arribar a l’estació de Sant Adrià de Besòs (en sentit Barcelona) o a la riera d’Agell
(en sentit Mataró), ponderada segons el repartiment d’usuaris de l’estació en una
direcció i en l’altra.
𝑡𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó =
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝐵𝐶𝑁
𝑢−>𝐵𝐶𝑁
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑢−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝐵𝐶𝑁 · 𝑢−>𝐵𝐶𝑁 + 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó · 𝑢−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Temps de viatge (dins del tren) entre l’estació i Sant Adrià de
Besòs
Usuaris de l’estació que viatgen en direcció Barcelona
Temps de viatge (dins del tren) entre l’estació i la riera d’Agell
Usuaris de l’estació que viatge en direcció Mataró

3.2-8
(h)
(pax/any)
(h)
(pax/any)

Lògicament:
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó = 𝑢−>𝐵𝐶𝑁 + 𝑢−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

(II) Per augment de la distància mínima entre estacions: s’assumeix que aquest augment permetria arribar a velocitats de creuer suficientment majors com per compensar l’augment de la longitud del trajecte, i sense accentuar acceleracions i frenades. Veure explicació a la pàgina 15.

3.2-9

Pel que fa al vehicle privat, el seu temps total mitjà de viatge serà la mitjana dels
temps necessaris per anar des de cada població fins al Besòs o fins a la riera
d’Agell, ponderada segons el repartiment del trànsit en un i altre sentit.
𝑡𝑉𝑃 =
(I) Assumint que l’afluència d’usuaris a l’estació és uniforme en el temps.

𝑡𝑉𝑃−>𝐵𝐶𝑁 · ∑{𝑞−>𝐵𝐶𝑁 } + 𝑡𝑉𝑃−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó · ∑{𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó }
𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎

3.2-10
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𝑡𝑉𝑃
𝑡𝑉𝑃−>𝐵𝐶𝑁
𝑞−>𝐵𝐶𝑁
𝑡𝑉𝑃−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

Temps total mitjà de viatge en vehicle privat
Temps mitjà de viatge en vehicle privat fins al riu Besòs
Trànsit lleuger originat a cada població en sentit Barcelona
Temps mitjà de viatge en vehicle privat fins a la riera d’Agell
Trànsit lleuger originat a cada població en sentit Mataró

(h)
(h)
(veh/any)
(h)
(veh/any)

Al seu torn, cadascun d’aquests dos temps serà la mitjana dels temps corresponents a cada població ponderada segons el trànsit originat a la població respecte
al total originat al Baix Maresme (sempre referit a aquell sentit de viatge).
𝑡𝑉𝑃−>𝐵𝐶𝑁
𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝐵𝐶𝑁

3.2-11

Temps mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins al riu Besòs

𝑡𝑉𝑃−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝐵𝐶𝑁 · 𝑞−>𝐵𝐶𝑁 }
=
∑{𝑞−>𝐵𝐶𝑁 }

∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó · 𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó }
=
∑{𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó }

(h)

3.2-12

Temps mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins a la riera
d’Agell

(h)

Els temps de viatge d’una població fins al Besòs o fins a la riera d’Agell seran les
mitjanes dels temps necessaris anant per l’autopista C-32 o per la N-II, ponderades
segons el repartiment del trànsit en una i altra via.
𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝐵𝐶𝑁 =
𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁
𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁
𝑡𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁
𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁

𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁 · 𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁 + 𝑡𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁 · 𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁
𝑞−>𝐵𝐶𝑁

Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins
al riu Besòs anant per la N-II
Trànsit lleuger de la N-II originat a la població en sentit Barcelona
Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins
al riu Besòs anant per la C-32
Trànsit lleuger de la C-32 originat a la població en sentit Barcelona

3.2-13
(h)
(veh/any)
(h)
(veh/any)

𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó =
𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.
𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.
𝑡𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.
𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.

𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡. · 𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡. + 𝑡𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡. · 𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.
𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins
a la riera d’Agell anant per la N-II
Trànsit lleuger de la N-II originat a la població en sentit Mataró
Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins
a la riera d’Agell anant per la C-32
Trànsit lleuger de la C-32 originat a la població en sentit Mataró

Val a observar que:
𝑞−>𝐵𝐶𝑁 = 𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁 + 𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁
i:
𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó = 𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡. + 𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.

3.2-14

(h)
(veh/any)
(h)
(veh/any)

3.2-15
3.2-16

Finalment, tots aquests temps caldrà calcular-los de forma desglossada en els
trams recorreguts dins de població, els recorreguts en la C-32, en la N-II, o en la B20 o la C-31, ja que cadascun d’aquests trams es recorre a una velocitat diferent.
Arribats a aquest punt, val la pena fer una observació: en tota l’anàlisi, s’està negligint la mobilitat interna del Baix Maresme. És a dir, s’està considerant que en
tots els trajectes un dels dos extrems (origen o destí) és Barcelona o Mataró. Per
tant, per als usuaris que realitzen trajectes interns s’està comptant un temps total
de trajecte molt major al real, la qual cosa té implicacions contraposades. D’una
banda, s’està infravalorant la captació d’usuaris, perquè s’està minimitzant la millora relativa del temps total de viatge en tren. Això comporta una infraestimació
de tots els efectes derivats del canvi modal: reducció de les emissions contaminants, de l’accidentalitat viària, dels costos d’ús i manteniment dels vehicles, del
temps de viatge per al vehicle privat, de la perillositat de la N-II i de la contaminació acústica; i augment del temps total de viatge per als usuaris que passin del
vehicle privat al tren. Però d’altra banda, s’estan sobreestimant tots els efectes
que depenen de la longitud dels trajectes, com la reducció de les emissions contaminants, del cost d’ús i manteniment dels vehicles o de la contaminació acústica.
La importància i l’efecte d’aquesta hipòtesi sobre la rendibilitat del trasllat es valora a la discussió de resultats (pàgina 79).
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Definides totes les variables que intervenen en el canvi modal, les diferències entre l’escenari actual (previ al trasllat del tren) i el futur (posterior al trasllat) es
deurien a:


H



canvis en les distàncies i/o en els recorreguts deguts directament al canvi
d’ubicació i traçat de la línia: distància d’accés al tren, recorregut en transport públic fins al tren i distància de viatge dins el tren.
Pel que fa a l’accés al tren amb transport públic, s’assumeix que els recorreguts i les freqüències dels autobusos locals no canviarien. El més lògic i
una de les hipòtesis de partida és que aquestes línies s’adaptarien al trasllat
del tren, però escapa a aquest estudi decidir o preveure com. Per tant, es
refan els càlculs per a l’escenari futur amb els recorreguts i les freqüències
actuals, la qual cosa no deixa de ser una hipòtesi desfavorable a la rendibilitat
del trasllat.
canvis en el nombre d’usuaris (o de vehicles, és equivalent) derivats de la
captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren: d’una banda, causen canvis
en les distribucions dels usuaris, la qual cosa altera les mitjanes ponderades;
i de l’altra, els canvis en els volums de trànsit causen canvis en les velocitats
mitjanes de les vies afectades (N-II, C-32, B-20 i C-31).

actuals d’usuaris (veure apartat 3.3 Dades). En el primer cas, val a dir que els repartiments segons les proporcions d’habitants, segons les proporcions de trànsit generat o segons les proporcions d’usuaris del tren són molt semblants. I en el segon
cas, s’està assumint que els patrons de mobilitat no variarien.

» El canvi modal causat per la millora de l’accessibilitat al tren tindria, al seu
torn, nombroses conseqüències:

B1.1

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = ∑ {∑(𝑑)
𝑣𝑖𝑎

H

El fet que el càlcul de la captació de demanda sigui lleugerament iteratiu fa que
sigui necessari desglossar-la en tots els trajectes que aquests usuaris captats realitzen: pel que fa al tren, cal desglossar-la en totes les poblacions i estacions de
tren, i en cada cas, en els dos sentits de viatge (cap a Barcelona i cap a Mataró); i
pel que fa al vehicle privat, cal desglossar-la en totes les poblacions, i en cadascuna
d’elles, en els quatre trajectes possibles: els dos sentits de viatge i les dues vies
possibles (N-II i C-32).
Doncs bé, el repartiment entre poblacions es fa segons les proporcions d’habitants, i els repartiments entre vies i sentits de viatge es fan segons els fluxos

𝑣𝑖𝑎

·(

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
) }
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎

3.2-17

𝑣𝑖𝑎 = {𝑝𝑜𝑏𝑙. , 𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32, 𝐵 − 20 + 𝐶 − 31}

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
∑(𝑑)

Aquests canvis responen precisament a la naturalesa del fenomen que es produiria: els canvis en les distàncies serien el desencadenant del canvi modal, però
aquest alteraria els fluxos d’usuaris i els temps totals de viatge i, per tant, causaria
un nou canvi modal. Així doncs, es tracta un procés lleugerament iteratiu en el que
el transvasament net final d’usuaris respondria a la nova situació d’equilibri.

Reducció de les emissions contaminants del trànsit viari

𝑣𝑖𝑎

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎

Reducció de les emissions contaminants del trànsit viari
Distància total anual recorreguda en l’escenari actual pels
usuaris captats pel tren, en la via en qüestió
Cost quilomètric mitjà de les emissions associades a la
velocitat mitjana de la via en qüestió

(€/any)
(km(·veh)/any)
(€/((veh·)km)

Les emissions del trànsit viari són proporcionals als quilòmetres recorreguts i depenen de la velocitat a la que es circula. Així, la reducció de les emissions seria
proporcional a la reducció dels quilòmetres recorreguts, és a dir, a la longitud dels
trajectes que haguessin realitzat en vehicle privat els usuaris que serien captats
pel tren.
Els diferents trajectes i els usuaris captats corresponents a cadascun d’ells
són els mateixos que en el càlcul del canvi modal –lògicament–, i de nou, atès que
les taxes d’emissió depenen de la velocitat a la que es circula, torna a ser necessari
desglossar cada trajecte en els trams recorreguts en cada via: població, N-II, C-32
o B-20–C-31.

Procediment | 25

Anàlisi de la viabilitat socioeconòmica del trasllat
al lateral de l’autopista C-32 de la línia ferroviària R1 en el seu tram Montgat–Mataró

Treball Final de Màster – Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB, UPC)
Joan Botey i Bassols

26

B1.2
€𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡. = ∑ {
𝑣𝑖𝑎

Finalment, cal comentar que en aquestes dades s’exclouen els vianants afectats
en els accidents produïts a la carretera N-II, ja que aquesta perillositat de la N-II es
desglossa a part atès el seu interès social (benefici B1.5, pàgina 28).

Reducció de l’accidentalitat viària

∆𝑞𝑣𝑖𝑎
€
€
€
€
· (𝑚𝑣𝑖𝑎 · + 𝑓𝑔𝑣𝑖𝑎 ·
+ 𝑓𝑙𝑙𝑣𝑖𝑎 ·
+ 𝑣𝑎𝑣𝑖𝑎 · )} 3.2-18
𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑎
𝑚
𝑓𝑔
𝑓𝑙𝑙
𝑣𝑎
𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32, 𝐵 − 20 + 𝐶 − 31}

€𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡.

Reducció de l’accidentalitat viària

(€/any)

∆𝑞𝑣𝑖𝑎
𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑎

Disminució del volum de trànsit a la via en qüestió
Volum de trànsit mitjà en l’escenari actual a la via en qüestió
Mitjana anual de morts en accidents a la via en qüestió

(veh/any)
(veh/any)
(pax/any)

Cost social associat a una mort per accident

(€/pax)

Mitjana anual de ferits greus en accidents a la via en qüestió

(pax/any)

Cost social associat a un ferit greu per accident

(€/pax)

Mitjana anual de ferits lleus en accidents a la via en qüestió

(pax/any)

Cost social associat a un ferit lleu per accident

(€/pax)

Mitjana anual de vehicles accidentats a la via en qüestió

(veh/any)

Cost social associat a un vehicle accidentat

(€/veh)

𝑚𝑣𝑖𝑎
€⁄
𝑚
𝑓𝑔𝑣𝑖𝑎
€⁄
𝑓𝑔
𝑓𝑙𝑙𝑣𝑖𝑎
€⁄
𝑓𝑙𝑙
𝑣𝑎𝑣𝑖𝑎
€⁄
𝑣𝑎

H
H

La disminució del volum de trànsit viari implicaria una reducció de les probabilitats
que es produís un accident. Doncs bé, com a aproximació senzilla, s’assumeix que
aquesta relació és directa, és a dir, que la proporció de reducció de l’accidentalitat
seria la mateixa que la proporció de reducció del volum de trànsit.
D’altra banda, per coherència amb la resta de càlculs i per incapacitat de
conèixer exactament tots els trajectes realitzats pels usuaris implicats en l’anàlisi
(veure pàgina 22), les dades que s’utilitzen es limiten al Baix Maresme. Això fa que
s’estigui infravalorant aquesta reducció de l’accidentalitat, atès que, a la realitat,
aquest efecte es produiria al llarg dels recorreguts sencers dels conductors del
Baix Maresme. Tanmateix, també és cert que seria un efecte progressivament menor, ja que els usuaris del Baix Maresme representen cada cop una proporció menor del conjunt del trànsit a mesura que ens allunyem de la zona d’estudi.

B1.3

Reducció dels costos d’ús i manteniment dels vehicles

€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡. = ∑ {∑(𝑑)
𝑣𝑖𝑎

𝑣𝑖𝑎

· ((

€𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡.
) +
)}
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎 𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚

3.2-19

𝑣𝑖𝑎 = {𝑝𝑜𝑏𝑙. , 𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32, 𝐵 − 20 + 𝐶 − 31}

€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡.
€𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎
€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡.
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚

Reducció dels costos d’ús i manteniment dels vehicles
Cost quilomètric mitjà del combustible per a la velocitat
mitjana de la via en qüestió

(€/any)

Cost quilomètric mitjà d’ús i manteniment dels vehicles,
excloent el combustible

(€/((veh·)km)

(€/((veh·)km)

De la mateixa manera que les emissions contaminants, els costos d’ús i manteniment dels vehicles són proporcionals als quilòmetres recorreguts i, per tant, l’estalvi en aquest cost seria proporcional als quilòmetres que haguessin recorregut
en vehicle privat els usuaris captats pel tren. Es tracta dels costos del consum de
combustible, pneumàtics, lubricants, conservació, … dels quals, per cert, només el
combustible depèn de la velocitat a la que es circula, en aquest cas.

B1.4

Reducció del temps de viatge per al vehicle privat
per augment de la velocitat mitjana

€𝑡𝑉𝑃 = €𝑡𝑉𝑃,𝐵𝑀 + €𝑡𝑉𝑃,𝑁−𝐼𝐼 + €𝑡𝑉𝑃,𝐶−32 + €𝑡𝑉𝑃,𝐵−20+𝐶−31
€𝑡𝑉𝑃
€𝑡𝑉𝑃,𝐵𝑀

Reducció del temps de viatge per al vehicle privat
Estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat del Baix Maresme

3.2-20
(€/any)
(€/any)
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€𝑡𝑉𝑃,𝑁−𝐼𝐼
€𝑡𝑉𝑃,𝐶−32
€𝑡𝑉𝑃,𝐵−20+𝐶−31

Estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat que creuen el Baix (€/any)
Maresme per la carretera N-II
Estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat que creuen el Baix (€/any)
Maresme per l’autopista C-32
Estalvi de temps per als usuaris que recorren la B-20 o la C-31 entre (€/any)
Montgat i el riu Besòs (excloent els usuaris del Baix Maresme)

Degut a l’augment de la velocitat mitjana causada per la disminució del volum de
trànsit originat al Baix Maresme, el temps de viatge en vehicle privat es veuria
reduït, no només per als habitants del Baix Maresme, sinó per al conjunt de persones que travessen aquesta zona.
€𝑡𝑉𝑃,𝐵𝑀 = ∆𝑡𝑉𝑃 · (𝑞𝐵𝑀,𝑎 − ∆𝑞) ·
𝑞𝐵𝑀,𝑎

€
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ

Trànsit viari originat al Baix Maresme en l’escenari actual

€𝑡𝑉𝑃,𝑁−𝐼𝐼

3.2-21

Volum de trànsit mitjà a la C-32 al seu tram Mataró–
Montgat

(pax/any)

𝑞𝐵𝑀,𝐶−32𝑎

Trànsit a la C-32 originat al Baix Maresme

(pax/any)

∆𝑞𝐶−32

Usuaris de la C-32 captats pel tren

(pax/any)

€𝑡𝑉𝑃,𝐵−20+𝐶−31 =
∆𝑣𝐵−20+𝐶−31
𝑑𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡−𝐵𝑒𝑠ò𝑠
𝑞𝐵−20+𝐶−31,𝑎

∆𝑣𝐵−20+𝐶−31
€
· (𝑞𝐵−20+𝐶−31,𝑎 − (𝑞𝐵𝑀,𝑎 − ∆𝑞)) ·
3.2-24
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ
𝑑𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡−𝐵𝑒𝑠ò𝑠

Variació de la velocitat mitjana del conjunt B-20–C-31 entre
Montgat i el riu Besòs
Distància mitjana entre Montgat i el riu Besòs anant per la B-20
o per la C-31
Volum de trànsit al conjunt B-20–C-31 a l’alçada de Montgat,
provinent de la N-II i de la C-32

(km/h)
(km)
(pax/any)

(pax/any)

€
=
· (𝑞𝑁−𝐼𝐼,𝑚,𝑎 − (𝑞𝐵𝑀,𝑁−𝐼𝐼,𝑎 − ∆𝑞𝑁−𝐼𝐼 )) ·
3.2-22
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ
𝑑𝑀𝑎𝑡.−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

∆𝑣𝑁−𝐼𝐼

∆𝑣𝑁−𝐼𝐼

Variació de la velocitat mitjana a la carretera N-II al seu tram (km/h)
Mataró–Montgat

𝑑𝑀𝑎𝑡.−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

Distància entre Mataró i Montgat anant per la N-II

(km)

𝑞𝑁−𝐼𝐼,𝑚,𝑎

Volum de trànsit mitjà a la N-II al seu tram Mataró–Montgat

(pax/any)

𝑞𝐵𝑀,𝑁−𝐼𝐼,𝑎

Trànsit a la N-II originat al Baix Maresme

(pax/any)

∆𝑞𝑁−𝐼𝐼

Usuaris de la N-II captats pel tren

(pax/any)

€𝑡𝑉𝑃,𝐶−32 =

𝑞𝐶−32,𝑚,𝑎

∆𝑣𝐶−32
€
· (𝑞𝐶−32,𝑚,𝑎 − (𝑞𝐵𝑀,𝐶−32,𝑎 − ∆𝑞𝐶−32 )) ·
3.2-23
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ
𝑑𝑀𝑎𝑡.−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝐶−32

∆𝑣𝐶−32

Variació de la velocitat mitjana a l’autopista C-32 al seu
tram Mataró–Montgat

(km/h)

𝑑𝑀𝑎𝑡.−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝐶−32

Distància entre Mataró i Montgat anant per la C-32

(km)

Observem que, de nou, s’estan escapçant els trajectes al riu Besòs i a la riera d’Agell. De totes
maneres, en aquest cas l’error seria mínim: d’una banda, l’augment de velocitat es calcula considerant flux lliure (sense retencions ni regulacions de pas) (pàgina 54), i un cop s’entra a Barcelona o a Mataró, ben poca distància extra es recorre en aquestes condicions; i d’altra banda, per
més que les rondes puguin ser una excepció, si l’efecte a l’àmbit riera d’Agell–riu Besòs ja seria
petit, més enllà l’efecte seria encara més petit, ja que la reducció del trànsit originada al Baix
Maresme representaria una proporció molt menor del trànsit total.

De nou, val a observar que:
𝑞𝐵𝑀,𝑎 = 𝑞𝐵𝑀,𝑁−𝐼𝐼,𝑎 + 𝑞𝐵𝑀,𝐶−32,𝑎

3.2-25

∆𝑞 = ∆𝑞𝑁−𝐼𝐼 + ∆𝑞𝐶−32

3.2-26

i:
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B1.5

Reducció de la perillositat de la N-II per als vianants

€𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙.. =
€𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙.
𝑣𝑚
𝑣𝑓𝑔
𝑣𝑓𝑙𝑙

∆𝑞𝑁−𝐼𝐼
€
€
€
· (𝑣𝑚 · + 𝑣𝑓𝑔 ·
+ 𝑣𝑓𝑙𝑙 · )
𝑞𝑁−𝐼𝐼,𝑚,𝑎
𝑚
𝑓𝑔
𝑓𝑙𝑙

3.2-27

Reducció de la perillositat de la N-II per als vianants
Mitjana anual de vianants morts en accidents de trànsit a la N-II al Baix
Maresme
Mitjana anual de vianants ferits de gravetat en accidents de trànsit a la
N-II al Baix Maresme
Mitjana anual de vianants ferits lleument en accidents de trànsit a la N-II
al Baix Maresme

(€/any)
(pax/any)
(pax/any)
(pax/any)

La reducció de la perillositat de la carretera N-II per als vianants de les poblacions
que la carretera creua com a travessera urbana, no seria més que una part de la
reducció de l’accidentalitat a aquesta via (benefici B1.2, pàgina 26), de manera que
el plantejament és exactament el mateix.

B1.6

Reducció de la contaminació acústica del trànsit viari
€𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚.𝑎𝑐ú𝑠𝑡. = (∑(𝑑𝑐.𝑎. )) · (

€𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚.𝑎𝑐ú𝑠𝑡.
∑(𝑑𝑐.𝑎. )
€𝑐.𝑎.
(𝑣𝑒ℎ) · 𝑘𝑚

€𝑐.𝑎.
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚

Reducció de la contaminació acústica del trànsit viari
Distància total anual que els usuaris captats pel tren
recorren en l’escenari actual en trams propers a zones
habitades sense protecció acústica

d’una travessera urbana en bona part del seu tram en el Baix Maresme. L’autopista C-32 i els accessos a Barcelona des del Maresme (B-20 i C-31) presenten moltes menys zones on es generen molèsties als veïns, perquè en general estan més
separades de les zones habitades i, sobretot, perquè sovint es troben a diferent
nivell (per tant, presenten una barrera acústica “natural”) o ja disposen de proteccions acústiques. Així doncs, la reducció que experimentarien aquestes vies seria
molt menor.

» Desglossats la millora de l’accessibilitat al tren, la conseqüent captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren, i tots els efectes que se’n deriven, és el torn
de l’eliminació de l’efecte barrera del tren i de l’alliberament de superfície a la
costa.

B2 Eliminació de l’efecte barrera del tren
Millora de la comunicació entre les poblacions i les platges, i millora de la qualitat de vida i de l’atractiu de la façana costanera.
+
B4 Alliberament de superfície a la costa
Major marge de maniobra per a la gestió de les platges i la costa.
Revaloració immobiliària de la façana costanera

3.2-28

€𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó =

(€/any)

La disminució de la contaminació acústica es produiria en aquells llocs on el trànsit
passa a prop de zones habitades, i seria proporcional als vehicles que transiten. La
via que experimentaria una major reducció seria la carretera N-II per tractar-se

{∆ (

𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑠

((veh·)km/any)

Cost quilomètric de la contaminació acústica del trànsit viari (€/((veh·)km)

∑

€
) · 𝑆𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó } · 𝑖𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟
𝑚2

3.2-29

€𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó

Revaloració immobiliària de la façana costanera del Baix Maresme

(€/any)

∆ (€⁄𝑚2 )

Increment del preu del metre quadrat d’immoble construït

(€/m2)

𝑆𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó

Superfície total d’immoble construït afectada per la revaloració

(m2)

𝑖𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟

Tipus d’interès legal del diner

((·/1)/any)
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Valorar de forma directa l’eliminació de l’efecte barrera del tren és difícil. Ara bé,
aquesta eliminació canviaria les condicions de vida a la façana costanera, en milloraria l’atractiu i la qualitat de vida, i en conseqüència, la gent estaria disposada
a pagar més per viure-hi. Per tant, un reflex directe i quantificable de l’eliminació
de l’efecte barrera seria la revaloració dels immobles de la zona, és a dir, l’increment del seu valor de mercat. És el que s’anomena una quantificació per preus
hedònics, basada en el que la gent està disposada a pagar per obtenir un determinat benefici o evitar un determinat cost.
Aquesta revaloració es calcula com la diferència en el preu mitjà del metre
quadrat d’immoble construït entre la façana costanera dels municipis del Baix Maresme i altres zones de referència. Aquestes zones de referència per a la comparativa han de presentar característiques equiparables a les que tindrien els municipis costaners del Baix Maresme sense la línia de tren a la platja: zones costaneres
sota la influència directa de Barcelona, ben comunicades amb la ciutat comtal,
integrades en un nucli poblat compacte i sense una barrera infraestructural com
el tren.

el seu efecte obstacle als corrents de sediments i, així, assegurar una amplada mínima a les platges d’aigües avall. En conseqüència, hi ha moltes zones on la platja
no és suficientment ampla per amortir la força dels temporals, que aleshores impacten amb més força sobre els passeigs marítims. Però és que, a més, aquests
passeigs rarament estan dissenyats com a obres marítimes –tot i que així s’haurien
de considerar– i, per tant, són estructures que no estan preparades per resistir
l’embat de l’onatge. És a dir, l’impacte s’agreuja i la resistència es redueix.
D’altra banda, determinar en quina mesura es podria reduir l’impacte dels
temporals amb el trasllat del tren i estimar quins danys es podrien continuar produint, a aquestes alçades del projecte, sense majors concrecions ni estudis en més
profunditat, és excessivament incert. Que les platges del Baix Maresme passessin
a tenir una amplada suficient per protegir el passeig marítim –més enllà de si
aquest es dissenyés com pertocaria o no– és difícil de saber per dos motius: (1)
caldria estudiar la mobilitat de les platges de la zona i veure si es disposaria de
prou amplada com per poder abastar tota aquesta amplitud de mobilitat o en
quina mesura es faria; i (2) tot dependria de com es decidís repartir la superfície
alliberada, arribat el cas.

Pel que fa a l’alliberament de superfície a la costa, la seva valoració és difícil tant
de forma directa com indirecta. Probablement, aquesta superfície es repartiria en
dos usos: un ús d’espai públic urbanitzat com a passeig marítim, i un ús mediambiental reservat a la dinàmica de les platges.
En el primer cas, es tractaria d’un aspecte que es pot incloure en la revaloració immobiliària afegint una condició per a les zones de referència: que disposin
d’un passeig marítim espaiós, amb cabuda per al trànsit viari, per a l’estacionament i per al passeig pròpiament dit, abans d’arribar a la platja.
En el segon cas, la valoració es podria basar en els costos associats als danys
causats pels temporals de mar, però es tractaria d’una valoració difícil de quantificar i de justificar.

Per tant, en resum, l’alliberament de superfície a la costa es valora únicament segons l’ús com a espai públic que se’n podria fer, i es fa conjuntament amb l’eliminació de l’efecte barrera del tren mitjançant l’estimació de la revaloració immobiliària a la façana costanera. El seu valor mediambiental, doncs, es negligeix.

D’una banda, bona part dels costos que actualment causen els temporals marítims
es deuen a causes antròpiques que res tenen a veure amb la línia del tren i el seu
eventual trasllat. D’entrada, pocs ports compleixen les seves obligacions de transvasar a aigües avall sorra acumulada aigües amunt del port per tal de minimitzar

H

El valor total d’aquesta revaloració seria la suma en tots els municipis del Baix Maresme de l’increment de preu del metre quadrat d’immoble construït multiplicat
per la superfície d’immoble construït afectada, i multiplicant-ho tot per algun tipus
d’interès per tal d’expressar aquest guany en forma de renda anual en lloc de en
forma de guany puntual (I). El tipus d’interès utilitzat per fer-ho és el tipus legal del
diner.
Les zones de referència per estimar la revaloració són Castelldefels, Sitges i Vilanova i la Geltrú.

H

La zona costanera de Castelldefels està molt ben comunicada amb Barcelona
i hi està ben a prop, tot i que és una zona on predominen les segons residències i,
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Pàgina anterior:

̅̅̅̅ 0 =
𝜕𝑃

(I) És el procediment anàleg al càlcul de les indemnitzacions per expropiacions: un manera de
calcular la indemnització a pagar per l’expropiació d’una finca és calcular quina quantitat de diners caldria invertir a un determinat tipus d’interès per tal d’obtenir el guany (o “renda”) anual
que actualment proporciona la finca. Doncs bé, en aquest cas, aquesta quantitat de diners, la
indemnització, equival a la revaloració immobiliària expressada en forma de guany puntual, i el
que es vol calcular és l’equivalent a la renda anual que proporciona la finca.

̅̅̅̅0
𝜕𝑃

0
̅̅̅
𝑃𝐶
0
̅̅̅̅
𝑃𝑀

per tant, la influència de Barcelona es deixa notar d’una altra manera. No té ni la
barrera del tren ni la de la carretera, té un passeig marítim molt ampli i de gran
valor social, però és una zona apartada del nucli de la població, per més que el
teixit d’urbanitzacions hi hagi acabat arribant.
Sitges es troba ja més allunyada de Barcelona, de manera que la seva influència ja no és tan notòria. Tanmateix, és un nucli poblat compacte, sense cap barrera entre la població i la platja, molt ben comunicat amb Barcelona i amb una
façana costanera d’alta qualitat. El gran punt en contra és que els seus preus estan
fortament condicionats per un efecte moda.
Finalment, Vilanova i la Geltrú és un cas similar al de Sitges amb dues diferències principals: està una mica més lluny de Barcelona, però els seus preus no
estan afectats per un efecte moda.
També s’havia considerat Badalona en un primer moment, però les seves
dades posen de manifest que no es tracta d’un cas equiparable en absolut. El seu
caràcter ja és més de ciutat que de poble, i té un urbanisme extremadament dens
que accentua molt la diferència entre el preu mitjà al municipi i el preu mitjà a la
façana costanera.
Amb aquestes zones de referència, la revaloració s’estima per a cada municipi costaner del Baix Maresme segons el següent procediment:
1.

Es calcula la diferència percentual mitjana en els municipis de referència entre el preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana costanera
i el preu mitjà a nivell de tot el municipi.

0
0
̅̅̅
𝑃𝐶 − ̅̅̅̅
𝑃𝑀
0
̅̅̅̅
𝑃𝑀

Diferència mitjana en els municipis de referència entre el preu mitjà del
metre quadrat d’immoble construït a la façana costanera i el preu mitjà
a nivell de tot el municipi
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana costanera
dels municipis de referència
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït als municipis de
referència

3.2-30

(·/1)

(€/m2)
(€/m2)

D’aquesta manera es busca aïllar l’efecte que l’atractiu de la façana costanera té sobre els preus, de la resta de factors que els puguin condicionar.
2.

Es calcula la mateixa diferència mitjana en el conjunt dels municipis costaners del Baix Maresme.
̅̅̅̅
𝜕𝑃𝐵𝑀 =
̅̅̅̅𝐵𝑀
𝜕𝑃

𝐵𝑀
̅̅̅
𝑃𝐶
𝐵𝑀
̅̅̅̅
𝑃𝑀

3.

𝐵𝑀
𝐵𝑀
̅̅̅
𝑃𝐶 − ̅̅̅̅
𝑃𝑀
𝐵𝑀
̅̅̅̅
𝑃
𝑀

Diferència mitjana en els municipis costaners del Baix Maresme entre
el preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana
costanera i el preu mitjà a nivell de tot el municipi
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana
costanera del Baix Maresme
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït als municipis
costaners del Baix Maresme

3.2-31

(·/1)

(€/m2)
(€/m2)

A partir d’aquests diferencials, es calcula la diferència de preu que hi hauria
a cada població si es traslladés el tren.
𝜕𝑃𝑓 𝑖 = ̅̅̅̅
𝜕𝑃0 · 𝑏 𝑖 + (𝜕𝑃𝑖 − ̅̅̅̅
𝜕𝑃𝐵𝑀 )
𝜕𝑃𝑓 𝑖

Revaloració bruta a aplicar al municipi 𝑖

3.2-32
(·/1)

Anàlisi de la viabilitat socioeconòmica del trasllat
al lateral de l’autopista C-32 de la línia ferroviària R1 en el seu tram Montgat–Mataró

Treball Final de Màster – Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB, UPC)
Joan Botey i Bassols

31
𝑏𝑖

Proporció d’eliminació de les barreres entre la població 𝑖 i la platja

(·/1)

𝜕𝑃𝑖

Diferència, en el municipi 𝑖, entre el preu mitjà del metre quadrat d’
immoble construït a la façana costanera i el preu mitjà a nivell de tot el
municipi

(·/1)

D’una banda, la diferència mitjana a les zones de referència s’escala en funció de les barreres que presentaria cada municipi un cop traslladat el tren.
Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar i el Masnou encara conservarien la barrera de la carretera N-II. En canvi, Montgat ja no en tindria cap.
Així, en el cas dels municipis que encara tindrien la carretera N-II com a
barrera, s’aplica una reducció al diferencial del 50%. És a dir, s’està considerant que el tren suposa una barrera equivalent a la que suposa la carretera,
tot i que, en realitat, probablement suposi una proporció major: el tren impedeix absolutament el pas a nivell de superfície, mentre que el trànsit viari
el permet i, a més, és possible pacificar-lo. De nou, doncs, es tracta d’una
consideració conservadora.

H

D’altra banda, s’afegeix la desviació que presenta cada municipi respecte a
la mitjana del conjunt. La intenció és tenir en compte les particularitats de
cada població conservant les diferències de preus entre elles.
𝜕𝑃𝑖 =

4.

𝑃𝐶 𝑖 − 𝑃𝑀 𝑖
𝑃𝑀 𝑖

3.2-33

𝑃𝐶 𝑖

Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana costanera
del municipi 𝑖

(€/m2)

𝑃𝑀 𝑖

Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït al municipi 𝑖

(€/m2)

Finalment, es calcula la revaloració de cada municipi costaner del Baix Maresme, que serà la diferència entre el preu que “hauria de tenir” la façana
costanera i el que actualment té.
∆(

€ 𝑖
) = 𝑃𝑀 𝑖 · 𝜕𝑃𝑓 𝑖 − 𝑃𝐶 𝑖
𝑚2

€ 𝑖
∆ ( 2)
𝑚

(€/m2)

Increment del preu del metre quadrat d’immoble construït al
municipi 𝑖

Pel que fa a la superfície afectada per la revaloració, es limita a les parcel·les situades directament davant la carretera N-II o la línia de tren. L’efecte es percebria
en un entorn més ampli però indeterminat, de manera que s’aplica aquesta simplificació conservadora.

H

» Finalment, només queda un benefici: l’estalvi dels sobrecostos derivats de l’actual traçat de la línia R1.

B3 Estalvi dels sobrecostos associats a l’actual ubicació del tren
Sobrecostos de manteniment i temps perdut pels usuaris degut a
incidències causades per temporals marítims
€𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = ∆𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 + ∑(𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 ) ·

€
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ

3.2-35

€𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

Estalvi dels sobrecostos associats a l’actual ubicació del tren (€/any)

∆𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡

Sobrecostos de manteniment

(€/any)

∑(𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 )

Temps perdut pel conjunt d’usuaris del tren degut a
incidències causades per temporals marítims

(h(·pax)/any)

El sobrecostos associats a l’actual ubicació del tren tenen bàsicament dues components: el manteniment i els retards.
Els sobrecostos de manteniment es poden estimar com la diferència entre el cost
mitjà quilomètric anual de manteniment de la línia R1, i el d’alguna altra línia de
característiques similars, com pot ser la línia R2-Nord.

3.2-34

∆𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = (𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.𝑅1 − 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑟𝑒𝑓. ) · 𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑎

3.2-36
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𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.𝑅1

Cost quilomètric anual de manteniment de la línia R1

(€/(km·any))

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑟𝑒𝑓.

Cost quilomètric anual de manteniment de la línia de referència

(€/(km·any))

𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑎

Longitud del tram de l’actual línia R1 que transcorre pel Baix
Maresme

(km)

C1.1

Demolició de l’actual línia de tren
(sense incloure les estacions)

€𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖ó 𝑙í𝑛𝑖𝑎 = (1 −
ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, titular de la infraestructura i responsable
del seu manteniment, no ha volgut informar dels costos de manteniment de les línies de Rodalies
de Catalunya, per la qual cosa aquesta component s’ha hagut d’excloure dels càlculs. Per tant,
aquest benefici queda infravalorat.

I els retards seran la mitjana anual de la suma d’hores perdudes pels usuaris de la
línia R1 en incidències produïdes en el Baix Maresme i causades per temporals de
mar. Per cada incidència, les hores perdudes són el producte del retard mitjà dels
combois pel nombre d’usuaris que utilitza la línia en la franja horària de la incidència. En el cas dels combois cancel·lats, el temps perdut per cada usuari serà la freqüència de pas habitual més el retard mitjà dels combois no cancel·lats per la mateixa incidència.
∑(𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 ) =

∑
𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠

{𝑡𝑖 · (𝑢𝑖 ·

𝑛𝑅
𝑛𝑐
) + (𝑡𝑖 + 𝑓) · (𝑢𝑖 ·
)} 3.2-37
𝑛𝑅 + 𝑛𝐶
𝑛𝑅 + 𝑛𝐶

𝑡𝑖

Retard mitjà del combois degut a la incidència 𝑖

(h)

𝑢𝑖

Total d’usuaris afectats per la incidència 𝑖

(pax)

𝑛𝑅

Nombre de combois amb retards causats per la incidència 𝑖

𝑛𝐶

Nombre de combois cancel·lats a causa de la incidència 𝑖

𝑓

Freqüència de pas habitual durant la franja horària de la incidència 𝑖

(h-1)

» Repassats tots els efectes positius, és l’hora de passar als negatius: els costos.

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠
) · 𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎 · 𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑎
𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎

3.2-38

€𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖ó 𝑙í𝑛𝑖𝑎

Cost de demolició de l’actual línia de tren (sense incloure les
estacions)

(€)

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠

Cost quilomètric dels materials de la línia de tren

(€/km)

𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎

Cost quilomètric de construcció de la línia de tren

(€/km)

La demolició d’una línia de tren és una operació gens habitual, per la qual cosa no
es disposa de precedents dels quals poder extreure els costos associats.
A grans trets, la demolició consistiria en dues fases. Per començar, caldria
desmantellar tota la superestructura: catenària, vies, sistemes de senyalització, de
comunicació, de seguretat, d’electrificació, … Tots aquests elements, en funció del
seu estat, podrien ser reaprofitats, per la qual cosa caldria retirar-los curosament
i no pas amb força bruta. Aquesta operació podria equiparar-se prou raonablement a la instal·lació de tots aquests elements, però amb una diferència: s’estalviaria el cost dels materials.
Un cop retirada la superestructura, s’hauria de demolir el balast i la resta del
ferm de la via. En aquest cas, d’una banda els costos serien inferiors perquè –de
nou– s’estalviarien els materials, i perquè la retirada de la superestructura no requeriria una deposició acurada i controlada dels materials; però d’altra banda,
s’afegirien els costos de gestió d’aquests residus. A falta de millors aproximacions,
es pot considerar que el que s’estalviaria per la major senzillesa de les operacions
equivaldria al sobrecost de gestió dels residus.
Per tant, en conjunt, els costos de demolició s’equiparen als de construcció un cop
restada la part corresponent als materials.

H
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C1.2

Demolició o remodelació de les actuals estacions de tren

€𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑎 = 𝐶𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙 · 𝑛𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙. + 𝐶𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 · 𝑛𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙.

C2
3.2-39

€𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó = 𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎 · 𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑓 + 𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó · 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑓

€𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑎

Cost de demolició o remodelació de les actuals estacions de tren

(€)

𝐶𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙.

Cost de demolició d’una estació

(€)

𝑛𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙.

Nombre d’estacions a demolir

𝐶𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙.

Cost de remodelació d’una estació per a nous usos

𝑛𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙.

Nombre d’estacions a remodelar

(€)

La demolició de les actuals estacions de tren, com la de qualsevol altre tipus d’edificació, és una operació relativament habitual per a la qual existeixen estadístiques
de costos mitjans.

H

Construcció de la nova línia de tren
(incloses les estacions)

Tanmateix, no necessàriament caldria demolir totes les estacions actuals, sinó que
en alguns casos se’ls podria donar un nou ús: per exemple, equipaments públics o
de lleure, o restauració, especialment tenint en compte la seva ubicació en ple
passeig marítim. Amb aquesta idea, s’ha optat per considerar que es conservarien
i remodelarien les estacions de Montgat Nord, Premià de Mar i Vilassar de Mar:
són edificis tancats i de baix impacte paisatgístic, atès que són edificis petits de
planta baixa (amb o sense soterrani). La resta d’estacions, es demolirien: Cabrera
de Mar i Ocata són instal·lacions obertes, i l’estació d’El Masnou és un edifici de
dues plantes i, per tant, amb un impacte visual major.

€𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó

3.2-40

Cost de construcció de la futura línia de tren
Longitud del tram de la futura línia R1 que transcorreria pel Baix
Maresme

(€)

𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑓
𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Cost quilomètric de construcció d’una estació de tren de rodalies

(€/km)

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑓

Nombre d’estacions de la futura línia

(km)

També existeixen estadístiques i nombrosos estudis per als costos mitjans de
construcció d’una línia ferroviària, tant per a la pròpia línia com per a les estacions,
i fins i tot particularitzant les característiques més generals de la línia i del terreny
pel que ha de transcorre.

C3 Increment del cost de manteniment de la línia de tren
per addició d’una estació més i augment de la longitud de la línia.
€∆𝑚𝑎𝑛𝑡.𝑡𝑟𝑒𝑛 = 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó + (𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑓 − 𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑎 ) · 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑙í𝑛𝑖𝑎

3.2-41

€∆𝑚𝑎𝑛𝑡.𝑡𝑟𝑒𝑛

Increment del cost de manteniment de la línia de tren

(€/any)

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Cost unitari anual de manteniment d’una estació de rodalies

(€/(u·any))

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑙í𝑛𝑖𝑎

Cost quilomètric anual de manteniment d’una línia de rodalies

(€/(km·any))

L’increment de cost de manteniment de la línia de tren no serà més que la suma
del cost de manteniment d’una estació de rodalies (la que s’afegeix entre Teià i
Vilassar de Dalt, veure pàgina 15) i del cost de manteniment del tram extra de la
futura línia, és a dir, el producte de l’augment de longitud de la línia al Baix Maresme i el cost quilomètric mitjà d’una línia de rodalies.
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C4

Ocupació de superfície no-urbanitzada
Pèrdua de funcions mediambientals

€𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =

B5 / C5

€
€
·𝑆
+
·𝑆
ℎ𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Variació del temps total de viatge
per als usuaris captats del vehicle privat

€∆𝑡∆𝑞 = ((𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑓 − 𝑡𝑉𝑃,𝑎 ) · (∆𝑞)) ·

3.2-42

€
(𝑝𝑎𝑥 ·) ℎ

3.2-43

Cost de pèrdua de funcions mediambientals
Cost anual de pèrdues de funcions ambientals per hectàrea de
prat

(€/any)

€∆𝑡∆𝑞

Variació del temps total de viatge per als usuaris captats del vehicle privat

(€/any)

€⁄
ℎ𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠

(€/(ha·any)

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑓

Temps total de viatge en tren amb la línia futura

(h)

𝑆𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠

Superfície de prats (o similar) que ocuparia la futura línia R1

(ha)

€⁄
ℎ𝑎𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Cost anual de pèrdues de funcions ambientals per hectàrea de
conreu

(€/(ha·any)

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Superfície de conreus que ocuparia la futura línia R1

(ha)

La variació del temps total de viatge per als usuaris que el tren captés del vehicle
privat seria la diferència entre el temps futur del tren i el temps actual de vehicle
privat, sent el primer la suma dels temps d’accés a l’estació, d’espera al següent
comboi i de viatge dins del comboi.

€𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

Pel que fa a l’ocupació de terrenys actualment no-urbanitzats, la futura línia R1
comportaria la pèrdua de les funcions mediambientals que realitzen aquestes zones, bàsicament prats o similars i conreus. A més, aquesta pèrdua no estaria compensada per la superfície alliberada per l’actual línia, ja que probablement passaria
a formar part d’un futur passeig marítim. De totes maneres, fos com fos, aquesta
contrapartida ja està comptabilitzada en l’alliberament de superfície a la costa
(benefici B4, pàgina 28).

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑓 = 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑓 + 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 + 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒,𝑓

3.2-44

» Identificats i descrits tots els efectes a valorar, només queda calcular els dos
índex de rendibilitat: el Valor Actual Net i la Taxa Interna de Rendibilitat.

Valor Actual Net (VAN)
» Per últim, queda la variació del temps total de viatge per als usuaris que canviessin el cotxe pel tren, que seria un benefici o un cost en funció de la magnitud de la millora de l’accessibilitat al tren.

𝑇

∑ 𝐵𝑡 − ∑ 𝐶𝑡
𝑉𝐴𝑁 = ∑ {
}
(1 + 𝑟)𝑡

3.2-45

𝑡=0

𝑉𝐴𝑁

Valor Actual Net

(€)

𝑇

Període d’anàlisi

(anys)

Σ𝐵𝑡

Suma dels beneficis a l’any 𝑡

(€)

Σ𝐶𝑡

Suma dels costos a l’any 𝑡

(€)

𝑟

Taxa de descompte

(·/1)
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El Valor Actual Net és el benefici net acumulat al llarg de tot el període d’anàlisi i,
per tant, hauria de ser positiu i com més gran millor. En cas de ser nul o negatiu,
significaria que la inversió tindria una rendibilitat inferior a la taxa de descompte.

Taxa Interna de Rendibilitat (TIR)
𝑇𝐼𝑅 = {𝑟 / 𝑉𝐴𝑁 = 0}

La principal característica del VAN és la introducció de la taxa de descompte.
Aquesta taxa té dos efectes. El primer és la devaluació progressiva dels fluxos de
diner futurs. En aquest sentit, la taxa de descompte pot entendre’s com una mena
de cost d’oportunitat: els beneficis més propers al present són més valuosos perquè permeten la seva reinversió en altres projectes, mentre que els fluxos més
llunyans són més incerts i priven durant més temps d’executar altres inversions, i
per això són menys valuosos.
I el segon efecte és l’establiment d’un llindar mínim de rendibilitat. La taxa
de descompte fixa la rendibilitat mínima que s’exigeix a la inversió, de manera que,
si la rendibilitat (la TIR) és menor, el VAN és negatiu. És a dir, que el VAN sigui
negatiu no implica necessàriament que la inversió no sigui rendible; en tot cas,
significa que la inversió no és “prou rendible”. Aquesta és una lectura més comuna
en anàlisis de rendibilitat financera, en què la taxa de descompte hauria de ser,
com a mínim, el cost del capital per a l’inversor (per exemple, els interessos financers de la inversió). Per tant, en aquest sentit, el VAN és un índex molt útil en
lectures financeres i comptables.
Pel que fa al període d’anàlisi, típicament és el període d’amortització comptable
de la inversió o la seva vida útil. Tanmateix, en el cas d’infraestructures de gran
durabilitat com és el cas de les línies ferroviàries, aquesta consideració perd sentit.
Aleshores, simplement s’estableix un període relativament llarg que tingui en
compte dos aspectes. D’una banda, el període d’anàlisi ha de ser prou llarg com
per a que l’error introduït a l’excloure el final de la vida útil de la inversió sigui un
error prou petit, tenint en compte que la taxa de descompte fa que els fluxos futurs valguin progressivament menys. I d’altra banda, convé que el període no sigui
excessivament llarg per tal de limitar la incertesa (o l’error) introduïda per les projeccions dels valors futurs de les diferents variables de càlcul. En aquest sentit, la
taxa de descompte mostra d’una altra manera el seu efecte: hem dit que la taxa
devalua els fluxos futurs per ser més incerts, és a dir, té també un paper d’amortidor dels errors que puguin incloure les projeccions de futur.

𝑇𝐼𝑅

Taxa Interna de Rendibilitat

3.2-46
(·/1)

La Taxa Interna de Rendibilitat és la rendibilitat pròpiament dita de la inversió. Per
tant, matemàticament és la taxa de descompte que fa nul el VAN, és a dir, la barrera entre els beneficis i les pèrdues. El seu valor hauria de ser com més gran millor, i –idealment– com a mínim igual o superior a la taxa de descompte.
Pel fet de ser un índex relatiu i no absolut, la TIR és especialment útil a l’hora de
comparar inversions de magnitud sensiblement diferent, com sovint és el cas de
les infraestructures i les inversions públiques.

» Aquests dos índex posen de manifest la necessitat d’estimar el valor dels diferents beneficis i costos al llarg dels anys.

Tots els beneficis i costos estimats fins ara estan calculats a un determinat any de
referència al qual corresponen totes les dades d’entrada utilitzades en els càlculs.
Els únic canvis en les variables que s’han considerat són els deguts al canvi d’escenari, al trasllat del tren. Però sempre ha quedat tot circumscrit a l’any de referència. Per simplicitat, aquest any de referència és típicament l’any 0, el moment en
què s’executa la inversió (el trasllat, en aquest cas). Així doncs, per poder calcular
la rendibilitat de la inversió (el VAN i la TIR), cal identificar quines variables variaran
al llarg dels anys i estimar com ho faran.

Arribats a aquest punt, és important tenir present que el VAN i la TIR acostumen
a calcular-se a euros constants, la qual cosa vol dir que s’ignoren els efectes de les
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variacions de l’IPC o, en altres paraules, que es considera que els preus es mantenen constants. Això fa que totes les variacions a tenir en compte hagin de ser variacions afegides a l’IPC i, per tant, independents de la variació del poder adquisitiu
o de la riquesa. És a dir, per exemple, la TIR que resulti serà la rendibilitat per sobre
de l’IPC i, per tant, una rendibilitat neta, real. Posant números senzills i irreals per
entendre-ho millor, això significa que si l’economia (l’IPC) creix un 10%, 10€ ara
equivaldran a 11€ l’any que ve. En aquest escenari, una TIR del 20% (és exageradíssima però és tan sols per posar números senzills) calculada a euros constants
significaria que, a la realitat, l’any vinent aquells 10€ passarien a ser 13€, un 20%
afegit al 10% de l’IPC, un augment del 30% en total i un guany net del 20%.

H

La majoria de variables que evolucionen al llarg del temps depenen, d’una manera
o altra, de l’economia, per la qual cosa l’estimació del seu valor futur és altament
incerta. És per aquest motiu que, a falta d’arguments que justifiquin models més
complexos, s’assumeix que les variables d’entrada evolucionen segons una taxa
constant d’increment anual.
𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡=0) · (1 + 𝜆)𝑡

3.2-47

𝑥(𝑡)

Valor de la variable d’entrada 𝑥 a l’any 𝑡

()

𝑥(𝑡=0)

Valor de la variable d’entrada 𝑥 a l’any de referència

()

𝜆

Taxa anual d’evolució de la variable d’entrada 𝑥

(·/1)

En principi, fent evolucionar les variables d’entrada, hauria d’anar evolucionant
tota la resta de variables de càlcul; però hi ha dos casos especials: la captació de

H

(*) El nombre d’usuaris que es desplacen a/des de l’estació de tren en vehicle privat en l’escenari
futur (𝑢𝑉𝑃,𝑓 ) no depèn de la captació de demanda (∆𝑞) perquè s’està considerant que en les
futures estacions de tren no s’incrementaria la capacitat dels aparcaments, per tal de no afavorir
aquest mode de transport sinó intentar impulsar el transport públic local. En conseqüència,
s’està assumint que la captació de demanda es distribuiria entre l’anar a peu i l’autobús local i
que, per tant, 𝑢𝑉𝑃,𝑓 = 𝑢𝑉𝑃,𝑎 .

demanda del vehicle privat cap al tren, i els temps de viatge del vehicle privat. En
el primer cas, si els càlculs no es realitzen amb programari informàtic que permeti
automatitzar el càlcul iteratiu, el càlcul de la captació de demanda no pot automatitzar-se del tot i s’ha de refer parcialment de forma manual per a cada any del
període d’anàlisi. I en el segon cas, els temps depenen de la velocitat, i la relació
d’aquesta amb el volum de trànsit prové d’estudis estadístics i no es disposa d’una
fórmula matemàtica que la descrigui, de manera que també s’ha d’anar introduint
de forma manual.
Alternativament, per economia de càlcul, el que es pot fer és calcular aquestes variables per al primer any i per a l’últim, i calcular-ne els valors per als anys
intermedis segons una interpolació lineal.
𝑦(𝑡) =

𝑦(𝑡=𝑇) − 𝑦(𝑡=0)
𝑇

3.2-48

𝑦 = {∆𝑞, ∆𝑞𝑣𝑖𝑎 , 𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁 , 𝑡𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁 , 𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡. , 𝑡𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎 }
𝑦(𝑡)

Valor de la variable 𝑦 a l’any 𝑡

()

𝑦(𝑡=𝑇)

Valor de la variable 𝑦 a l’últim any d’anàlisi

()

𝑦(𝑡=0)

Valor de la variable 𝑦 a l’any de referència

()

Així doncs, fent un repàs exhaustiu de les variables d’entrada:


evoluciona segons la renda:
€⁄
(𝑝𝑎𝑥) · ℎ



evolucionen segons la demografia de forma exclusiva i directa (seguint
l’equació 3.2-47):
𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎

𝑢𝑉𝑃,𝑎

𝑢𝑉𝑃,𝑓 (*)

𝑢𝑝𝑒𝑢,𝑎

𝑢 𝑇𝑃,𝑎

𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎

𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑎

𝑢−>𝐵𝐶𝑁,𝑎

𝑢−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑎

𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁,𝑎

𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁,𝑎

𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎

𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎

𝑞𝑁−𝐼𝐼,𝑚,𝑎

𝑞𝐶−32,𝑚,𝑎

𝑞𝐵−20+𝐶−31,𝑎

𝑚𝑣𝑖𝑎

𝑓𝑔𝑣𝑖𝑎

𝑓𝑙𝑙𝑣𝑖𝑎

𝑣𝑎𝑣𝑖𝑎

𝑞𝐵𝑀,𝑁−𝐼𝐼,𝑎

𝑞𝐵𝑀,𝐶−32,𝑎

𝑣𝑚

𝑣𝑓𝑔

𝑣𝑓𝑙𝑙

𝑢𝑖

H
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L’evolució de la demografia condiciona fortament el nombre d’usuaris del
sistema de transport públic i el trànsit de les carreteres. A més, al seu torn,
el volum trànsit condiciona també el nombre de persones afectades per accidents.
En el cas de l’accidentalitat, s’està considerant que l’accidentalitat per
càpita es mantindrà constant, i que en termes absoluts variarà simplement
per la variació demogràfica. Es podrien considerar altres escenaris d’evolució, especialment tenint en compte que en les darreres dècades s’ha reduït
significativament el nombre d’accidents, però tanmateix, aquesta reducció
ha anat tendint a una certa estabilització i es fa difícil justificar altres models
de previsió.


𝑢𝑝𝑒𝑢,𝑓

𝑢 𝑇𝑃,𝑓

𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑓

𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑓

𝑢−>𝐵𝐶𝑁,𝑓

𝑢−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑓

𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁,𝑎

𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁,𝑎

𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎

𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎

i evoluciona segons l’IPC però per sobre d’ell:
€𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎

concretament, segons recomana el MAIT, un 1’36% per sobre.

Finalment, mereixen explicació algunes variables que es considera que no variaran
al llarg del temps:


𝑡𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁,𝑎

𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎

𝑡𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎

La seva dependència de la demografia es deu a la velocitat de viatge del vehicle privat: la demografia altera el volum de trànsit, i aquest en condiciona
la velocitat. Per tant, la relació no és directa i, a més, tampoc lineal.
evolucionen segons la demografia i el canvi modal (∆𝑞) de forma indirecta:
𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁,𝑓

𝑡𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁,𝑓

𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.,𝑓

𝑡𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.,𝑓

∑(𝑑𝑣𝑖𝑎 )

∆𝑣𝑁−𝐼𝐼

∆𝑣𝐶−32

∆𝑣𝐵−20+𝐶−31

∑(𝑑𝑐.𝑎. )

Ocupació mitjana dels vehicles: 𝑝𝑎𝑥⁄𝑣𝑒ℎ
Les polítiques de mobilitat de les administracions públiques busquen reduir
el trànsit, bé sigui per increment de l’ús del transport públic, bé sigui per
augment de l’ocupació mitjana dels vehicles. Per tant, seria d’esperar que
l’ocupació augmentés. Tanmateix, davant la dificultat de preveure com evolucionarà realment, s’utilitza un valor constant per a aquesta variable. En tot
cas, és una consideració que s’avalua en l’anàlisi de sensibilitat.

evolucionen segons la demografia de forma exclusiva però indirecta:
𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁,𝑎





evolucionen segons la demografia i el canvi modal (∆𝑞) de forma directa:

De forma anàloga, en l’escenari futur el nombre d’usuaris del tren i de vehicles estaria condicionat, d’entrada, per la demografia, però –lògicament–
també pel transvasament d’usuaris del vehicle privat cap al tren (veure apartat
3.3 Dades).


De nou, si la velocitat de viatge del vehicle privat depèn del volum de trànsit,
els temps del vehicle privat en l’escenari futur dependrien aleshores tant de
la demografia com del canvi modal, però de forma indirecta. I pel que fa a
les distàncies totals recorregudes anualment pels usuaris captats pel tren en
l’escenari actual depenen, per definició, de la captació de demanda i, per
tant, també de l’evolució demogràfica (veure definició a la pàgina 22).



Incidències a l’actual línia R1 de rodalies: 𝑡𝑖 , 𝑛𝑅 , 𝑛𝐶
Les incidències del servei ferroviari de la línia R1 lluny de reduir-se han augmentat. És de coneixement públic que el manteniment de la infraestructura
és deficient i, tot i el notable augment de la pressió social i política, la situació
no mostra signes de millora. Per tant, no hi ha cap argument objectiu que
permeti preveure una reducció de les incidències sinó, més aviat, tot el contrari. En tot cas, els càlculs es realitzen en base a les incidències que actualment es produeixen.
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Temps d’espera i viatge del tren: 𝑓 , 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛→𝐵𝐶𝑁 , 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛→𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
Una de les primeres hipòtesis adoptades en aquest estudi (pàgines 15 i 23)
assumeix que les freqüències de pas dels combois es podran mantenir en la
línia futura i, per tant, que també es podran mantenir els temps de viatge
dins el tren.



Consum de combustible i emissions de gasos contaminants: (€𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
)
𝑣𝑒ℎ·𝑘𝑚
(

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑣𝑒ℎ·𝑘𝑚

)

𝑣𝑖𝑎

,

𝑣𝑖𝑎

Les normatives i campanyes de les administracions públiques estan exercint
una gran pressió sobre els fabricants i els compradors de vehicles per tal
d’afavorir la reducció de les emissions de gasos contaminants. En aquest escenari, els vehicles elèctrics i, sobretot, els híbrids estan aconseguint entrar
en el mercat automobilístic i sembla probable que vagin guanyant quota de
mercat. Així, no només és previsible que les emissions es redueixin sinó
també el consum de combustible. Tanmateix, és una reconversió del parc
mòbil que tot just comença, i és difícil preveure com evolucionarà i introduirho als càlculs, especialment tenint en compte com està costant que la situació econòmica millori i el fre que això suposa per a la renovació del parc mòbil. És per això que s’ha considerat que tant les emissions com el consum del
vehicle “tipus” o “mitjà” es mantindran constants, tot i que l’anàlisi de sensibilitat (pàgines 72 a 78) contempla altres escenaris.
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€⁄
(𝒑𝒂𝒙 ·) 𝒉

–

–

[eq. 3.2-1, eq. 3.2-22, eq. 3.2-23, eq. 3.2-24, eq. 3.2-35, eq. 3.2-43]

 3.3
Dades

El valor del temps acostuma a quantificar-se com un cost d’oportunitat del temps
de desplaçament. Per tant, és un valor que depèn de la renda i del motiu de viatge.
La distribució dels motius de viatge podria estimar-se amb enquestes de mobilitat,
però s’ha considerat suficient adoptar el valor mitjà recomanat pel MAIT.

Moltes de les dades necessàries per als càlculs o no existeixen tan desglossades
com aquest estudi requereix, o no són accessibles perquè els organismes que les
tenen no volen fer-les públiques. En tots aquests casos, cal estimar les dades necessàries a partir d’altres dades més indirectes o agregades.
Atès que la gran majoria de dades que s’han pogut obtenir corresponen a l’any
2015, i atès que aquest estudi correspon a un projecte hipotètic sense data d’execució definida, s’ha establert l’any zero o de referència al 2015.
Dit tot plegat, aquest apartat ressegueix més o menys per ordre d’aparició totes i
cadascuna de les variables d’entrada per als càlculs i descriu com s’han obtingut i
quin tractament previ han requerit, si és el cas.

Dada

€⁄
(𝑝𝑎𝑥 ·)ℎ

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Valor mitjà del temps en viatges viaris o ferroviaris.

Unitats

Euros per persona i hora (€/((pax·)h)).

Any

2010. Actualitzat a 2015 segons la variació de la renda nacional
disponible neta (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó−𝒑𝒐𝒃𝒍.

–

–

[eq. 3.2-2]

𝒖𝒕𝒓𝒆𝒏,𝒂

–

–

[eq. 3.2-1, eq. 3.2-2, eq. 3.2-3, eq. 3.2-7]

𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎 =

∑ {𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑎 }

3.3-1

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑎

Usuaris anuals actual de cada estació del Baix Maresme

La distància entre cada estació i la població o zona que serveix s’ha obtingut utilitzant el servei de cartografia en línia Google Maps i determinant de forma visual el
centre de gravetat de la població servida segons la densitat urbanística.

(pax/any)

El total d’usuaris de les estacions de tren del Baix Maresme (entre Cabrera de
Mar–Vilassar de Mar i Montgat Nord, ambdues incloses) en l’escenari actual, és la
suma dels usuaris de cadascuna de les estacions. L’obtenció d’aquesta darrera
dada s’explica a la pàgina 46.

Dades

𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑜𝑏𝑙.

Font

Google Maps

Descripció

Distància entre cada estació i el centre de gravetat de cada població (o zona) que serveix.

Unitats

Quilòmetres (km).

Any

–
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𝒖𝑽𝑷

–

–

𝑢𝑉𝑃,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó = 249′ 25 · 𝑢𝑉𝑃,𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 + 51 · (0′ 60 · 𝑢𝑉𝑃,𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 ) + 65 · (0′ 40 · 𝑢𝑉𝑃,𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 )

3.3-2

[eq. 3.2-2]
𝑢𝑉𝑃,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

El nombre d’usuaris que es desplacen en vehicle privat des de cada població o
zona fins a l’estació de tren (o en sentit invers) s’ha estimat a partir d’imatges
satèl·lit de les zones d’aparcament al voltant de les estacions. En primer lloc, s’ha
comptat el nombre de vehicles estacionats. En segon lloc, s’han equiparat vehicles
a persones: en cas de poder compartir vehicle en els trajectes quotidians i, per
tant, de poder compartir costos, la tendència és de fer tot el trajecte amb el vehicle privat, de manera que l’ocupació dels vehicles que només cobreixen els trajectes entre l’estació de tren i el domicili tendeix a ser d’una sola persona per vehicle.
Dades

𝑢𝑉𝑃,𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟

Font

Google Earth

Descripció

Vehicles estacionats en les zones d’aparcament al voltant de les
estacions de tren del Baix Maresme. Comptatge visual sobre imatges satèl·lit corresponents a dilluns, 16 de novembre de 2015 (excepte Montgat Nord: imatge corresponent a dissabte 28 de març
de 2015).

Unitats

Vehicles (veh(/feiner)).

Any

2015

En tercer lloc, l’extrapolació d’usuaris diaris a usuaris anuals es calcula assumint
els mateixos patrons de mobilitat durant la setmana que en el tren: els dissabtes
hi ha una mobilitat del 60% respecte un dia feiner, i els diumenges i festius, un
40%, segons indicacions de Renfe. Un any té de mitjana 365’25 dies, tenint en
compte els anys de traspàs. Això representa 52 setmanes i 1’25 dies, és a dir, d’entrada, 52 dissabtes i 52 diumenges. Aquests 1’25 dies s’assumeixen com a feiners.
Ara bé, a Catalunya hi ha 12 festius anuals d’àmbit català i 2 d’àmbit local.
D’aquests 14 festius anuals, s’ha considerat que 1 cau en dissabte i 1 en diumenge.
Per tant, en resum, l’any té de mitjana 51 dissabtes laborables, 65 diumenges i
festius (52 diumenges i 13 festius, ja que el 14è ja és diumenge) i 249’25 dies feiners.

Usuaris que en un dia feiner es desplacen a/des de cada estació
del Baix Maresme en vehicle privat.

(pax/feiner)

I finalment, en quart lloc, el repartiment dels usuaris de cada estació entre les
poblacions o zones que serveix s’ha fet proporcionalment als habitants de cada
zona, a excepció de “Montgat Nord”, que serveix les meitats nord-est de Montgat
i Tiana: atès que Tiana està més allunyada de l’estació, se li ha assignat un 60%
dels usuaris que es desplacen a l’estació en vehicle privat.
𝑢𝑉𝑃 = 𝑢𝑉𝑃,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó ·
ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó
ℎ𝑎𝑏.𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó
ℎ𝑎𝑏.𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Habitants (actuals) de cada població o zona del Baix Maresme
Total d’habitants (actuals) servits per cada estació del Baix Maresme

3.3-3

(pax)
(pax)

Tots els repartiments d’usuaris entre poblacions o estacions s’han fet

Dades

ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó

Font

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Generalitat de Catalunya

Descripció

Habitants de cada municipi del Baix Maresme segons el padró municipal, consultables al portal web de l’Idescat.

Unitats

Persones (pax).

Any

2015

Recordem que s’ha considerat que el nombre d’usuaris que accedeixen a l’estació amb vehicle
privat no variaria entre l’escenari actual i el futur.
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Les zones assignades a cada estació s’han delimitat de forma aproximada i visual
segons l’estació més propera en temps d’accés (i no en distància), tenint en
compte la xarxa viària local. I els habitants de cada zona, en cas que aquesta no es
correspongui a un municipi, s’ha estimat per repartiment percentual també visual
segons la densitat urbanística (taules 3.3-1 i 3.3-2). Amb ells, els habitants corresponents a cada estació no són més que la suma dels habitants de la zona servida per
l’estació.
% habitants
municipi
Cabrera de Mar
100 %
Vilassar de Mar (N)
40 %
Vilassar de Mar (S)
60 %
Cabrils
100 %
Premià de Mar
100 %
Vilassar de Dalt
100 %
Premià de Dalt
100 %
Teià
100 %
el Masnou (N)
55 %
el Masnou (S)
45 %
Alella
100 %
Montgat
50 %
Tiana
50 %
Població

Estació actual
Cabrera de Mar – Vilassar de Mar
Vilassar de Mar
Premià de Mar
Ocata
El Masnou
Montgat Nord

Taula 3.3-1. Repartiment dels habitants dels municipis del Baix Maresme entre les diferents
zones inframunicipals i les estacions de tren que actualment els dóna servei. Elaboració
pròpia.

La bondat o fiabilitat dels repartiment d’habitants entre les diferents zones i estacions –utilitzat en tots els càlculs que l’han requerit– s’ha avaluat qualitativament
de la següent manera.
Amb les dades de passatgers que utilitzen cada estació, es pot calcular el
percentatge d’usuaris que utilitza cada estació respecte al total d’usuaris de les
estacions del Baix Maresme; i el mateix es pot fer amb els habitants assignats a
cada estació. Doncs bé, aquestes distribucions difereixen menys d’un 10%, entre

l’1’8% i el 8’5%, la qual cosa indica que la distribució territorial d’usuaris i d’habitants coincideixen força i dóna credibilitat al repartiment d’habitants que s’ha fet.
Però encara és més: les dues poblacions servides per més d’una estació (Vilassar de Mar i el Masnou) presenten una discrepància semblant en les dues estacions. És a dir, l’error no es deu a una mala assignació dels habitants, perquè aleshores l’error a una i altra estació tindrien signe oposat (a una se li haurien assignat
massa habitants, i a l’altra, massa pocs), sinó a un grau d’ús del tren diferent entre
les diferents poblacions de la zona, la qual cosa significa que la distribució territorial d’usuaris no acaba de correspondre’s del tot amb la distribució d’habitants.
Població
Cabrera de Mar
Vilassar de Mar (N)
Vilassar de Mar (S)
Cabrils
Premià de Mar (S)
Premià de Mar (N)
Vilassar de Dalt
Premià de Dalt (N)
Premià de Dalt (S)
Teià
el Masnou (N)
el Masnou (S)
Alella
Montgat
Tiana

% habitants
municipi
100 %
40 %
60 %
100 %
75 %
25 %
100 %
50 %
50 %
100 %
55 %
45 %
100 %
50 %
50 %

Estació futura
Vilassar de Mar – Cabrera de Mar
Cabrils – Vilassar de Mar
Premià de Dalt – Premià de Mar
Premià de Dalt – Premià
de Mar – Vilassar de Dalt
Premià de Dalt – Premià de Mar
Masnou – Teià
Alella – Masnou
Tiana – Montgat

Taula 3.3-2. Repartiment dels habitants dels municipis del Baix Maresme entre les diferents
zones inframunicipals i les estacions de tren que els donaria servei en la línia futura.
Elaboració pròpia.
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_

𝒗𝑽𝑷,𝒑𝒐𝒃𝒍.
𝒗𝒑𝒆𝒖

_

[eq. 3.2-2]

Les velocitats mitjanes reals de desplaçament del vehicle privat en població i dels
vianants s’han establert a criteri subjectiu. La velocitat del vehicle privat s’ha establert en 22 km/h: són trajectes afectats per pocs semàfors que acostumen a combinar carrers majoritàriament petits o estrets amb nombrosos trencalls sovint de
mala visibilitat, i trams de carretera local. Per als vianants, la velocitat s’ha establert en 4 km/h: com a valor mitjà, és un caminar lleugerament ràpid atès que la
majoria de trajectes cap a l’estació són quotidians i, en aquestes situacions, acostumen a fer-se amb el temps ajustat.

–

𝒖𝒑𝒆𝒖

–

considerar els dos sentits de viatge (assumint simetria en els desplaçaments) i assumint els mateixos patrons de mobilitat al llarg de la setmana que en el tren:
respecte a un dia feiner, 60% d’usuaris en dissabtes i 40% en diumenges i festius.
𝑢 𝑇𝑃,𝑎 = 𝑢𝑏𝑢𝑠−>𝑡𝑟𝑒𝑛 · 2 · (249′ 5 + 51 · 0′ 60 + 65 · 0′40)

3.3-5

Dades

𝑢𝑏𝑢𝑠−>𝑡𝑟𝑒𝑛

Font

Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Descripció

Transbords de cada línia d’autobús a cadascuna de les estacions
de tren del Baix Maresme amb què enllaça. Mitjana de 5 dies feiners del mes de maig de 2016.

Unitats

Persones (pax(/feiner)).

Any

2016

[eq. 3.2-2]

El nombre d’usuaris que es desplacen a peu fins a l’estació de tren no és una dada
que existeixi, de manera que s’ha estimat per diferència: del total d’usuaris de
l’estació, els que no hi vagin ni en vehicle privat ni amb transport públic, hi van a
peu.
𝑢𝑝𝑒𝑢 = 𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑢𝑉𝑃 − 𝑢 𝑇𝑃

–

𝒖𝑻𝑷

La taula 3.3-3 resumeix la correspondència entre línies d’autobús i estacions de
tren:
Estació actual

Població origen

Línia de bus

Cabrera de Mar – Vilassar de Mar

Cabrera de Mar
Vilassar de Mar (N)

C16
C13

Vilassar de Mar

Cabrils
Vilassar de Mar (S)

C12
C13

Premià de Mar

Vilassar de Dalt
Premià de Dalt

C3/4 + C30
C14

Ocata

Teià
el Masnou (N)

C15
C19

El Masnou

Alella
el Masnou (S)

690 + 640 + 646
C19

3.3-4

–

[eq. 3.2-2]

El nombre d’usuaris que es desplacen fins l’estació de tren amb autobús s’ha obtingut de dades cedides per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Concretament, l’ATM ha proporcionat el nombre de transbords de l’autobús al tren a
cadascuna de les estacions del Baix Maresme i per cada línia d’autobús. A partir
d’aquestes dades, el nombre anual d’usuaris es calcula duplicant les dades per

Taula 3.3-3. Correspondència entre línies d’autobús i estacions de tren al Baix Maresme.
Elaboració pròpia.
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Amb la taula 3.3-3, la correspondència entre usuaris i poblacions o zones per a
l’escenari futur queda ja determinada, a excepció de Premià de Dalt: els usuaris
de l’escenari actual es reparteixen entre les dues estacions que en l’escenari futur
donarien servei a aquesta població segons la proporció d’habitants servits per cadascuna (veure taula 3.3-2).

H

En l’escenari futur, els usuaris que accedeixen a l’estació de tren amb transport
públic creixerien per la captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren. La proporció d’aquesta captació que aniria a l’estació amb autobús s’ha fixat en el 50%. Tenint en compte que s’ha considerat que no augmentaria el nombre d’usuaris que
van a l’estació en vehicle privat, això significa que el 50% restant serien usuaris
que anirien a peu. El repartiment d’aquest increment de demanda entre les poblacions es fa segons les proporcions d’habitants.
𝑢 𝑇𝑃,𝑓 = 𝑢 𝑇𝑃,𝑎 + 0′ 50 · ∆𝑞 ·
ℎ𝑎𝑏.𝐵𝑀

ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó
ℎ𝑎𝑏.𝐵𝑀

Habitants (actuals) del Baix Maresme

𝒕𝑻𝑷

–

3.3-6

(pax)

Dades

𝑓𝑇𝑃

Font

Moventis i Sagalés

Descripció

Freqüències de pas dels autobusos locals del Baix Maresme. Dades
extretes dels horaris publicats a les pàgines web dels operadors
del servei (tardor de 2016).

Unitats

Minuts (min). Dades convertides a hores.

Any

2016

Les freqüències de pas utilitzades en els càlculs són mitjanes ponderades segons
el nombre de feiners, dissabtes, i diumenges i festius de l’any, i segons el nombre
de passatgers en cadascun d’aquests dies.
Dades

𝑡𝑇𝑃,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒

Font

Moventis i Sagalés

Descripció

Temps des de la parada més propera al centre de gravetat de cada
població o zona (determinat visualment segons la densitat urbanística) fins l’estació de tren corresponent. Dades extretes dels horaris publicats a les pàgines web dels operadors del servei (tardor
de 2016).

Unitats

Minuts (min). Dades convertides a hores.

Any

2016

–

[eq. 3.2-2]

El temps total de viatge en autobús és la suma dels temps d’espera i de viatge dins
l’autobús. En aquest cas, s’està negligint el temps d’accés. Pel que fa al temps
d’espera, de mitjana és la meitat de (l’invers) de la freqüència de pas dels autobusos, assumint una afluència d’usuaris uniforme en el temps.
𝑡𝑇𝑃 = 0′ 5 ·

1
+ 𝑡𝑇𝑃,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒
𝑓𝑇𝑃

3.3-7

Per als temps de viatge, en cas que les línies no siguin simètriques, s’utilitza el
temps mitjà dels dos sentits de viatge: població -> estació i estació -> població.
Només hi ha dues excepcions: les línies C13 (Vilassar de Mar) i C19 (el Masnou),
perquè són línies circulars altament asimètriques. En aquests casos, s’ha adoptat
el temps menor d’entre els dos sentits de viatge, perquè el temps llarg és suficientment gran com per a que, en aquests trajectes, surti més a compte anar a peu.
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Tant els temps en l’escenari actual com en l’escenari futur es basen en les mateixes dades, ja que s’està suposant que les línies d’autobús i els seus horaris no canviarien (veure pàgina 25). No obstant això, lògicament, els temps canvien entre un
escenari i l’altre perquè els itineraris canvien.
𝒖𝒕𝒓𝒆𝒏,𝒇

–

–

Dada

𝜀𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑉𝑃

Font

Recull bibliogràfic: Balcombe et al., 2004; Bosch et al., 2006;
Gschwender et al., 2007; Litman, 2004; Litman, 2013 (1); Matas,
1991.

Descripció

Elasticitat de la demanda del tren davant millores en el temps
total de viatge del vehicle privat. Si l’elasticitat és de −𝑦, significa
que un 1% de millora del temps total de viatge del vehicle privat
generaria una disminució del 𝑦% en la demanda del tren.

Unitats

–

Any

1991, 1992, 1997, 2004, 2006, 2013

[eq. 3.2-2, eq. 3.2-7]

Els usuaris del tren al Baix Maresme en l’escenari futur serien els actuals més els
usuaris captats del vehicle privat.
𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑓 = 𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎 + ∆𝑞

𝜺𝑽𝑷−𝒕𝒓𝒆𝒏
𝜺𝒕𝒓𝒆𝒏−𝑽𝑷

_

3.3-8

_

[eq. 3.2-3]

Les elasticitats de la demanda del vehicle privat o del tren respecte a millores en
el temps total de viatge de l’altre mitjà de transport s’han obtingut com a valors
mitjans extrets de diversos estudis.
Dada

𝜀𝑉𝑃−𝑡𝑟𝑒𝑛

Font

Recull bibliogràfic: Balcombe et al., 2004; Litman, 2004; Litman,
2013; Litman, 2013; Matas, 1991.

Descripció

Elasticitat de la demanda del vehicle privat davant millores en el
temps total de viatge del tren. Si l’elasticitat és de −𝑦, significa que
un 1% de millora del temps total de viatge en tren generaria una
disminució del 𝑦% en la demanda del vehicle privat.

Unitats

–

Any

1991, 1992, 1997, 2004, 2006, 2013

En els estudis de mobilitat sovint es considera que les elasticitats de la demanda són constants
respecte al valor de la variable a la que fan referència: per exemple, es considera que l’elasticitat
de demanda respecte al preu del bitllet és independent del preu real del bitllet. Clarament, el
comportament de la demanda no és lineal, la seva elasticitat no és constant. Tanmateix, aquestes
dades són difícils i costoses d’obtenir, de manera que la informació és generalment escassa, per
la qual cosa sovint s’han de fer assumpcions d’aquesta naturalesa.

𝒒𝑩𝑴,𝒗𝒍𝒍,𝒂

–

–

[eq. 3.2-3]

El volum de trànsit viari lleuger generat en l’escenari actual al Baix Maresme és la
suma del trànsit generat a cada població de la zona. L’obtenció d’aquestes dades
s’explica a les pàgines 47 a 51.
𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎 = ∑ {𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁,𝑎 + 𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁,𝑎 + 𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎 + 𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎 } 3.3-9
𝑝𝑜𝑏𝑙.
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𝒑𝒂𝒙
⁄𝒗𝒆𝒉

–

–

[eq. 3.2-3]

L’ocupació mitjana dels vehicles s’obté del MAIT:
Dada

𝑝𝑎𝑥
⁄𝑣𝑒ℎ

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Ocupació mitjana dels vehicles lleugers, passatgers per vehicle.
Dades procedents d’enquestes de mobilitat.

Unitats

Persones per vehicle (pax/veh).

Any

2010. Per a aquest estudi, s’ha considerat constant en el temps.

𝒌𝒂𝒄𝒄é𝒔
𝒌𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂

_

_

[eq. 3.2-5]

La ponderació o valoració del temps d’accés i d’espera respecte al temps de viatge
dins el tren s’ha obtingut com a valors mitjans extrets de diversos estudis.

Dada

𝑘𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

Font

Recull bibliogràfic: Balcombe et al., 2004; Matas, 1991; TRB, 2013.

Descripció

Valoració del temps d’espera respecte al temps de viatge dins del
tren.

Unitats

–

Any

1991, 1998, 2004

𝒇

–

–

[eq. 3.2-6, eq. 3.2-37]

La freqüència de pas dels combois de la línia R1 –que per hipòtesi de treball serà
la mateixa en l’escenari actual i en el futur (pàgina 15)– s’ha obtingut dels horaris
actuals. En cada cas s’ha utilitzat el corresponent valor mitjà, sigui una mitjana
anual ponderada en funció de l’afluència d’usuaris (eq. 3.2-6), sigui la mitjana de la
franja horària afectada (eq. 3.2-37).
Dada

𝑓

Font

Rodalies de Catalunya (portal web)

Descripció

Freqüència de pas dels combois de la línia R1 de Rodalies de Catalunya. Dades obtingudes dels horaris publicats al portal web a data
de 26 de febrer de 2017.

Dada

𝑘𝑎𝑐𝑐é𝑠

Font

Recull bibliogràfic: Balcombe et al., 2004; Matas, 1991; TRB, 2013.

Unitats

Minuts (min). Dades convertides a hores.

Descripció

Valoració del temps d’accés respecte al temps de viatge dins del
tren.

Any

2017

Unitats

–

Any

1991, 1998, 2004
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𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó,𝒂
𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó,𝒇

_

_

𝒕𝒕𝒓𝒆𝒏−>𝑩𝑪𝑵
𝒕𝒕𝒓𝒆𝒏−>𝑴𝒂𝒕𝒂𝒓ó

_

_

[eq. 3.2-7, eq. 3.2-9]

[eq. 3.2-8]

El nombre d’usuaris anuals de l’estació en l’escenari actual es calcula a partir del
nombre de validacions a cada estació (tant d’entrada com de sortida) en un dia
feiner mitjà i considerant l’afluència d’usuaris al llarg de la setmana indicada per
Renfe: 60% de mobilitat en dissabtes respecte un dia feiner, i 40% en diumenges i
festius.

Els temps de viatge dins del tren des de cada estació fins a Sant Adrià de Besòs o
fins a la riera d’Agell s’han obtingut dels horaris actuals. Per a l’escenari actual,
s’han pogut obtenir de forma directa, només havent hagut de considerar que la
distància entre l’estació de Cabrera de Mar i la riera d’Agell equival a 2/5 parts de
la distància entre l’estació de Cabrera de Mar i la de Mataró, i que el temps de
viatge segueix la mateixa proporció.

𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑎 = 249′ 25 · 𝑢𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 + 51 · (0′ 6 · 𝑢𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 ) + 65 · (0′ 4 · 𝑢𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 ) 3.3-10
Dades

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝐵𝐶𝑁 , 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

Dades

𝑢𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟

Font

Rodalies de Catalunya (portal web)

Font

RENFE Viajeros, S.A.
Dirección de Comunicación, Marca y Publicidad
Delegació de Comunicació de Catalunya i Aragó

Descripció

Temps de viatge dins del tren en la línia R1 de Rodalies de Catalunya. Dades obtingudes dels horaris publicats al portal web a data
de 26 de febrer de 2017.

Descripció

Mitjana diària de validacions a cadascuna de les estacions de la
línia R1 de Rodalies de Catalunya durant els dies feiners del mes
de novembre de 2015.

Unitats

Minuts (min). Dades convertides a hores.

Any

2017

Unitats

Persones per dia (pax/dia).

Any

2015

En l’escenari futur, els temps s’han estimat a partir de les distàncies i les velocitats
de viatge entre cada parell d’estacions consecutives. A partir de les dades actuals,
s’ha obtingut la corba velocitat mitjana real versus distanciament entre estacions.
A partir d’aquesta corba (suavitzada) i amb les distàncies de la línia futura, s’han
calculat els temps de viatge.

En l’escenari futur, els usuaris de cada estació de tren del Baix Maresme serien els
actuals més la part proporcional de la captació d’usuaris del vehicle privat, calculada segons la proporció d’habitants del Baix Maresme servits per l’estació en
qüestió:
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑓 = 𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑎 + ∆𝑞 ·

ℎ𝑎𝑏.𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
ℎ𝑎𝑏.𝐵𝑀

3.3-11

La velocitat mitjana comercial calculada per a l’escenari futur resulta coincidir amb l’actual. Això
reforça la hipòtesi que les freqüències de pas es podran mantenir.
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𝒖−>𝑩𝑪𝑵
𝒖−>𝑴𝒂𝒕𝒂𝒓ó

_

_

𝑑𝐶−31

Distància recorreguda en la C-31

(km)

𝑣𝐵−20+𝐶−31

Velocitat mitjana del trànsit al conjunt B-20–C-31

(km/h)

[eq. 3.2-8, eq. 3.2-9]

La distribució dels usuaris del tren entre els dos sentits de viatge possibles, cap a
Barcelona o cap a Mataró, s’ha fet seguint l’única distribució d’aquest tipus que
s’ha pogut obtenir de dades reals existents: la distribució dels fluxos de trànsit a
l’autopista C-32. Aquesta distribució és detalla al corresponent subapartat (pàgines
47 a 51).
𝒕𝑵−𝑰𝑰−>𝑩𝑪𝑵
𝒕𝑪−𝟑𝟐−>𝑩𝑪𝑵
𝒕𝑵−𝑰𝑰−>𝑴𝒂𝒕.
𝒕𝑪−𝟑𝟐−>𝑴𝒂𝒕.

_

_

Les distàncies s’han mesurat amb el servei de cartografia en línia Google Maps,
prenent com a orígens els mateixos punts que per a les distàncies entre cada població o zona i la respectiva estació de tren (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑜𝑏𝑙. ). Per tant, aquests punts
són els centres de gravetat dels habitants de cada població o zona estimats visualment en base a la densitat urbanística.
Dades

𝑑𝑝𝑜𝑏𝑙. , 𝑑𝑁−𝐼𝐼 , 𝑑𝐶−32 , 𝑑𝐵−20 , 𝑑𝐶−31

Font

Google Maps

Descripció

Distàncies recorregudes en els diferents trajectes en població, en
la carretera N-II, en l’autopista C-32, en la B-20 i en la C-31, respectivament.

Unitats

Quilòmetres (km).

Any

–

[eq. 3.2-13 // eq. 3.2-13 // eq. 3.2-14 // eq. 3.2-14]

El temps de viatge del vehicle privat des de cada població del Baix Maresme fins
al riu Besòs o fins a la riera d’Agell anant per la carretera nacional N-II o per l’autopista C-32, inclouen trams en població, trams en la via en qüestió i, en els trajectes cap al Besòs, trams en la B-20 o la C-31. En cadascun d’aquets trams, la
velocitat és diferent, de manera que el temps de viatge cal calcular-lo com la suma
de les longituds de cada tram recorregudes a la velocitat corresponent:

𝑡𝑣𝑖𝑎−>𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó

𝑑𝐵−20 + 𝑑𝐶−31
𝑑𝑝𝑜𝑏𝑙.
𝑑𝑣𝑖𝑎
2
=
+
+
𝑣𝑉𝑃,𝑝𝑜𝑏𝑙. 𝑣𝑣𝑖𝑎
𝑣𝐵−20+𝐶−31

3.3-12

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó = {𝐵𝐶𝑁 (𝑟𝑖𝑢 𝐵𝑒𝑠ò𝑠), 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó (𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑 ′ 𝐴𝑔𝑒𝑙𝑙)}

𝑑𝑝𝑜𝑏𝑙.

Distància recorreguda en població, és a dir, des del centre de gravetat
de la població (o zona) fins a la via en qüestió (N-II o C-32)

(km)

𝑑𝑣𝑖𝑎

Distància recorreguda en la via en qüestió (N-II o C-32)

(km)

𝑣𝑣𝑖𝑎

Velocitat mitjana del trànsit a la via en qüestió (N-II o C-32)

(km/h)

𝑑𝐵−20

Distància recorreguda en la B-20

(km)

Per a les velocitats mitjanes del trànsit, veure el corresponent subapartat a la pàgina 54.

_

𝒒𝑵−𝑰𝑰−>𝑩𝑪𝑵
𝒒𝑪−𝟑𝟐−>𝑩𝑪𝑵
𝒒𝑵−𝑰𝑰−>𝑴𝒂𝒕.
𝒒𝑪−𝟑𝟐−>𝑴𝒂𝒕.

_

[eq. 3.2-13, eq. 3.2.-15 // eq. 3.2-13, eq. 3.2-15 /
/ eq. 3.2-14, eq. 3.2-16 // eq. 3.2-14, eq. 3.2-16]

Els volums de trànsit s’han obtingut dels aforaments realitzats pel Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i dels peatges de l’autopista C-32, gestionada per Infraestructures Viàries de Catalunya (grup Abertis).
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Dades

𝐼𝑀𝐷1 , 𝐼𝑀𝐷2 , 𝐼𝑀𝐷4 , 𝐼𝑀𝐷7 , 𝐼𝑀𝐷9 , 𝐼𝑀𝐷11 ,
𝐼𝑀𝐷𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼 , 𝐼𝑀𝐷𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼
𝑝𝑎𝑐𝑐é𝑠 , 𝑝𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼 , 𝑝𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

Font

“Pla d’Aforaments 2015”
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya

𝐼𝑀𝐷

Intensitats mitjanes diàries, és a dir, mitjana anual de vehicles acumulats en 24 hores que travessen una determinada secció de la
via; i percentatge de vehicles pesants.
Dades del Pla d’Aforaments: estacions
- AC320858 (C-32, extrem sud, enllaç de la N-II i la C-32 a
Montgat) <- 𝐼𝑀𝐷11
- AC320928 (C-32, riera d’Alella) <- 𝐼𝑀𝐷7
- AC320958 (C-32, extrem nord, riera d’Agell) <- 𝐼𝑀𝐷1
- 20026328 (N-II, extrem sud, enllaç de la N-II i la C-32 a
Montgat) <- 𝐼𝑀𝐷𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 , 𝑝𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼
- 20026558 (N-II, extrem nord, Mataró) <- 𝐼𝑀𝐷𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼 ,
𝑝𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼

Dades dels peatges de la C-32:
- barrera de Vilassar <- 𝐼𝑀𝐷2
- accés de Premià <- 𝐼𝑀𝐷4 , 𝑝𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à
- accés d’Alella <- 𝐼𝑀𝐷9 , 𝑝𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎
Unitats

Vehicles per dia (veh/dia).

Any

2015

La conversió d’IMD a vehicles per any és fa multiplicant pels dies que de mitjana
té l’any (365’25):
𝑞 = 𝐼𝑀𝐷 · 365′ 25

(veh/dia)

Per a qualsevol variable que quantifiqui volum de trànsit, la conversió de vehicles a persones o a
l’inrevés es farà sempre multiplicant o dividint per l’ocupació mitjana dels vehicles (pax⁄veh), respectivament. Per tal d’abreujar la formulació, aquestes variables no sempre s’han expressat en
les mateixes unitats en les fórmules.

Infraestructures Viàries de Catalunya S.A. (grup Abertis)
Descripció

Intensitat Mitjana Diària

3.3-13

Combinant les dades del Pla d’Aforaments i dels peatges, és possible reconstruir
la distribució del trànsit a la C-32 al seu tram pel Baix Maresme, tant territorialment com per sentits de viatge. Les dades del peatges complementen les del Pla
d’Aforaments i permeten deduir els fluxos interns de la zona. Si ens fixem en la
figura 3.3-1, tots els fluxos estan determinats excepte els que involucren l’accés
de Cabrera de Mar. Negligint aquest accés i considerant-lo incorporat en l’accés
de Premià: la diferència entre les IMDs 1 i 2 serà la IMD 3; la IMD 5 serà la diferència entre les IMDs 3 i 4; la suma de les IMDs 2 i 5 serà la IMD 6; i la IMD 8 serà la
diferència entre les IMDs 6 i 7; la diferència entre les IMDs 8 i 9 serà la IMD 10; i
la suma de les IMDs 7 i 10 serà la IMD 11.
La IMD 11 és, de fet, una dada ja disponible, de manera que la diferència
entre el seu valor real i el calculat és l’error degut, bàsicament, a l’accés de Cabrera
de Mar. Per tal de minimitzar aquest error, s’han refet els mateixos càlculs seguint
la seqüència inversa, és a dir, començant per la IMD 11, i s’han adoptat els valors
mitjans per a la resta de càlculs.
Pel que fa a la distribució del trànsit a la carretera N-II, com que només es
disposen de dades a extrem i extrem del Baix Maresme, s’ha emulat la mateixa
distribució que a la C-32. Així doncs, de nou, s’han calculat les IMDs , d’una banda,
partint de la IMD a Montgat i seguint la distribució calculada a la C-32 a partir de
la IMD 11; i,de l’altra, partint de la IMD a Mataró i seguint la distribució calculada
a la C-32 a partir de la IMD 1. Finalment, s’han adoptat els valors mitjans per a la
resta de càlculs.
Per calcular els volums de trànsit lleuger (com és el cas en aquest subapartat), només cal sostraure a les IMDs la proporció corresponent de trànsit pesant.
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accés
d’Alella
9

10

accés de
Cabrera
de Mar
barrera de
Vilassar
2

8
6

MONTGAT
BCN

MATARÓ
11
enllaç
C-32 – N-II
Montgat

dades Generalitat
dades Abertis

7
riera
d’Alella

5

1
riera
d’Agell

3

4
accés de
Premià

Figura 3.3-1. Esquema de l’autopista C-32 i de les dades d’aforaments disponibles. Elaboració pròpia.

Un cop calculades aquestes distribucions, encara falta acabar de desglossar en cadascuna de les poblacions del Baix Maresme els fluxos obtinguts. Aquest desglossament es torna a fer (igual que amb els usuaris del tren) segons les proporcions
d’habitants, considerant que l’accés de Premià correspon a les poblacions de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Mar i Premià de
Dalt, i que l’accés d’Alella correspon a les poblacions de Teià, el Masnou i Alella.
En els casos de Tiana i Montgat, en què no es disposa de dades d’aforaments per
estimar els seus fluxos de trànsit, aquestes IMDs s’han calculat segons les relacions
habitants–IMD d’Alella, que per proximitat probablement sigui la població de la
zona amb un comportament més semblant.

Expressant matemàticament el procediment descrit, per cada població:
𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó,𝑎 = 𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝑣𝑖𝑎 ·

ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙.
∑𝑎𝑐𝑐é𝑠{ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙. }

3.3-14

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó (𝑑𝑖𝑟. ) = {𝐵𝐶𝑁 (𝑟𝑖𝑢 𝐵𝑒𝑠ò𝑠), 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó (𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑 ′ 𝐴𝑔𝑒𝑙𝑙)}
𝑎𝑐𝑐é𝑠 = {𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎}

𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝑣𝑖𝑎,𝑎

Volum de trànsit en l’escenari actual a l’accés que
correspongui a la població en qüestió, a la via en qüestió (N-II
o C-32) i en la direcció en qüestió (Barcelona o Mataró).
4 variables per cada població (2 vies i 2 direccions).

(veh/any)
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on cada accés correspon a les següent poblacions:
Accés

Premià

Alella

I els fluxos a la N-II es calculen a partir de les seves IMDs a Mataró i a Montgat
seguint la distribució de fluxos a la C-32:

Poblacions
Cabrera de Mar
Vilassar de Mar
Cabrils
Vilassar de Dalt
Premià de Mar
Premià de Dalt
Teià
el Masnou
Alella

𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝑁−𝐼𝐼 = 𝑞𝑖,𝑁−𝐼𝐼 =

𝑎𝑐𝑐é𝑠−> 𝑑𝑖𝑟. = 𝑖 =

𝑞𝑀𝑎𝑡.,𝑁−𝐼𝐼
𝑞𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

Elaboració pròpia.

𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝐶−32 = 𝐼𝑀𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝐶−32 · (1 − 𝑝𝑎𝑐𝑐é𝑠 ) · 365′25

3.3-15

𝑎𝑐𝑐é𝑠 = {𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎}
𝑑𝑖𝑟. = {𝐵𝐶𝑁 (𝑟𝑖𝑢 𝐵𝑒𝑠ò𝑠), 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó (𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑 ′ 𝐴𝑔𝑒𝑙𝑙)}

𝐼𝑀𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝐶−32

IMD a la C-32 corresponent a l’accés i a la direcció en
qüestió

(veh/dia)

𝑝𝑎𝑐𝑐é𝑠

Proporció de vehicles pesants a l’accés en qüestió

(·/1)

Les 𝐼𝑀𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝐶−32 corresponents en cada cas són:

Volum de trànsit lleuger a la N-II a Mataró
Volum de trànsit lleuger a la N-II a Montgat (enllaç de la N-II i la
C-32)

(veh/dia)
(veh/dia)

on:
𝑞𝑀𝑎𝑡.,𝑁−𝐼𝐼 = 𝐼𝑀𝐷𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼 · (1 − 𝑝𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼 ) · 365′25

Els fluxos a la C-32 es calculen directament a partir de les IMDs calculades i aplicant els respectius factors correctors per eliminar el trànsit pesant:

Direcció

𝐼𝑀𝐷𝑖,𝐶−32
𝐼𝑀𝐷𝑖,𝐶−32
+ 𝑞𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 ·
𝐼𝑀𝐷1
𝐼𝑀𝐷11 3.3-16
2

= {𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à−> 𝐵𝐶𝑁, 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à−> 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎−> 𝐵𝐶𝑁, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎−> 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó}

Taula 3.3-4. Correspondències entre accessos (a la C-32 i assimilats a la N–II) i poblacions.

𝑰𝑴𝑫𝒂𝒄𝒄é𝒔−>𝒅𝒊𝒓.,𝑪−𝟑𝟐 :

𝑞𝑀𝑎𝑡.,𝑁−𝐼𝐼 ·

3.3-17

𝐼𝑀𝐷𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼

IMD a la N-II a l’alçada de Mataró

(veh/dia)

𝑝𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼

Proporció de vehicles pesants a la N-II a l’alçada de Mataró

(·/1)

i:
𝑞𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 = 𝐼𝑀𝐷𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 · (1 − 𝑝𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 ) · 365′25

3.3-18

𝐼𝑀𝐷𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

IMD a la N-II a Montgat (enllaç de la N-II i la C-32)

(veh/dia)

𝑝𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

Proporció de vehicles pesants a la N-II a Montgat (enllaç de la
N-II i la C-32)

(·/1)

Accés
Premià

Alella

Barcelona

𝐼𝑀𝐷5

𝐼𝑀𝐷10

Mataró

𝐼𝑀𝐷3

𝐼𝑀𝐷8

Taula 3.3-5. IMDs de la C-32 corresponents a cada flux (segons nomenclatura de la
figura 3.3-1). Elaboració pròpia.

Finalment, els fluxos de trànsit en l’escenari futur es calculen a partir dels actuals
restant la disminució de demanda corresponent en cada cas. A partir de la captació total d’usuaris del vehicle privat cap al tren, la captació corresponent a cada
municipi s’ha calculat segons les proporcions d’habitants, i el seu desglossament
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∑(𝒅)𝒗𝒊𝒂

en la N-II i la C-32 i en el dos sentits de viatge s’ha fet seguint les proporcions de
repartiment del trànsit de la població entre les dues vies i entre els dos sentits.

–

Així doncs, expressat matemàticament, per a cada població:

La distància total anual recorreguda en l’escenari actual pels usuaris captats per
tren, en població, a la N-II, a la C-32, a la B-20 o a la C-31, és la suma dels productes
de les distàncies utilitzades en els càlculs dels temps de viatge del vehicle privat
(pàgina 47) pels usuaris captats corresponents a cada trajecte (veure subapartat anterior).

𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝑑𝑖𝑟.,𝑓 = 𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝑑𝑖𝑟.,𝑎 · (∆𝑞 ·

ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙.
∑𝑎𝑐𝑐é𝑠{ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙. }

· 𝑘𝑣𝑖𝑎 · 𝑘𝑑𝑖𝑟.,𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑣𝑖𝑎 ) 3.3-19

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}
𝑑𝑖𝑟. = {𝐵𝐶𝑁 (𝑟𝑖𝑢 𝐵𝑒𝑠ò𝑠), 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó (𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑 ′ 𝐴𝑔𝑒𝑙𝑙)}
𝑎𝑐𝑐é𝑠 = {𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎}

𝑘𝑣𝑖𝑎
𝑘𝑑𝑖𝑟.,𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑣𝑖𝑎

(

–
Proporció del trànsit viari generat al Baix Maresme que assumeix la via
en qüestió (N-II o C-32)
Proporció del trànsit de l’accés en qüestió, a la via en qüestió (N-II o
C-32) i en la direcció en qüestió (cap a Barcelona o cap a Mataró)

𝑘𝑣𝑖𝑎 =

∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝐵𝐶𝑁,𝑎 + 𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎 }
𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎

–

[eq. 3.2-17, eq. 3.2-19]

€𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔
𝒗𝒆𝒉·𝒌𝒎

)

𝒗𝒊𝒂

–

(·/1)

[eq. 3.2-17]

(·/1)

El cost quilomètric mitjà de les emissions a cada via (població, N-II, C-32, B-20 o C31) s’ha calculat seguint les indicacions del MAIT i els valors que proposa per als
vehicles lleugers, ja que la reducció del trànsit es produiria en aquest segment. La
quantitat d’emissions depèn de la velocitat a la que es circula, de manera que
s’han utilitzat les velocitats mitjanes calculades en cada cas (pàgines 42 i 54).

3.3-20

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

𝑘𝐵𝐶𝑁.,𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑣𝑖𝑎 =

∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝐵𝐶𝑁,𝑣𝑖𝑎 }
∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝑣𝑖𝑎 }

∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑣𝑖𝑎 }
∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝑣𝑖𝑎 }
𝑑𝑖𝑟. = {𝐵𝐶𝑁 (𝑟𝑖𝑢 𝐵𝑒𝑠ò𝑠), 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó (𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑 ′ 𝐴𝑔𝑒𝑙𝑙)}
𝑎𝑐𝑐é𝑠 = {𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎}
𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Emissions per vehicle i quilòmetre en funció del rang de velocitat
de circulació, i cost per tona de cada tipus d’emissió: diòxid de carboni, òxids de nitrogen i partícules PM10. Dades utilitzades corresponents a vehicles lleugers.

Unitats

Euros per vehicle i quilòmetre (€/(veh·km)).

Any

2010. Actualitzats a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

3.3-21

𝑑𝑖𝑟. = {𝐵𝐶𝑁 (𝑟𝑖𝑢 𝐵𝑒𝑠ò𝑠), 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó (𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑑 ′ 𝐴𝑔𝑒𝑙𝑙)}
𝑎𝑐𝑐é𝑠 = {𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à, 𝐴𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎}
𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

𝑘𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó.,𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑣𝑖𝑎 =

Dades

3.3-22
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Els valors que proposa el MAIT provenen d’estudis que contemplen tant els efectes de la contaminació ambiental en termes de costos mèdics associats i escurçament de l’esperança de vida en bones condicions de salut, com l’impacte d’aquestes emissions sobre el canvi climàtic, valorat a partir dels costos de les mesures
impulsades a la Unió Europea per a la reducció de les emissions de diòxid de carboni.

(∆𝒒𝒗𝒊𝒂 ) :
∆𝒒𝑵−𝑰𝑰
∆𝒒𝑪−𝟑𝟐
∆𝒒𝑩−𝟐𝟎+𝑪−𝟑𝟏

_

_

[(eq. 3.2-18) // eq. 3.2-18, eq. 3.2-22, eq. 3.2-26, eq. 3.2-27 /
/ eq. 3.2-18, eq. 3.2-23, eq. 3.2-26 // eq. 3.2-18, eq. 3.2-24]

3.3-23

_

[(eq. 3.2-18) // eq. 3.2-18, eq. 3.2-22, eq. 3.2-27 /
/ eq. 3.2-18, eq. 3.2-23 // eq. 3.2-18, eq. 3.2-24]

El volum de trànsit mitjà en l’escenari actual a la N-II i a la C-32 en el Baix Maresme
és la mitjana del volum de trànsit a extrem i extrem. És a dir, en el cas de la N-II,
el trànsit calculat a partir de la mitjana de les IMDs de les dues estacions d’aforament existents (segons l’equació 3.3-13), i en el cas de la C-32, de les IMDs de les
estacions AC320958 i AC320858 (veure pàgina 48):
𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑎 =

La disminució del volum de trànsit, o en altres paraules, la captació d’usuaris del
vehicle privat cap al tren corresponent a la carretera N-II o a l’autopista C-32 es
calcula repartint la captació total segons la relació entre els volums de trànsit generats en una i altra via en el Baix Maresme:
∆𝑞𝑣𝑖𝑎 = ∆𝑞 · 𝑘𝑣𝑖𝑎

(𝒒𝒗𝒊𝒂,𝒎,𝒂 ) :
𝒒𝑵−𝑰𝑰,𝒎,𝒂
𝒒𝑪−𝟑𝟐,𝒎,𝒂
𝒒𝑩−𝟐𝟎+𝑪−𝟑𝟏,𝒂

_

𝐼𝑀𝐷𝑣𝑖𝑎,𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó − 𝐼𝑀𝐷𝑣𝑖𝑎,𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡
· 365′25
2

3.3-25

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

𝐼𝑀𝐷𝑣𝑖𝑎,𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝐼𝑀𝐷𝑣𝑖𝑎,𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡

Volum de trànsit a la via en qüestió (N-II o C-32) a l’alçada de la
riera d’Agell
Volum de trànsit a la via en qüestió (N-II o C-32) a l’alçada de
l’enllaç d’ambdues vies a Montgat

(veh/dia)
(veh/dia))

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

I pel que fa al conjunt B-20–C-31, la disminució del trànsit es calcula com la proporció de la captació total de demanda equivalent a la proporció del trànsit generat al Baix Maresme que es dirigeix cap a Barcelona (o en prové):
∆𝑞𝐵−20+𝐶−31 = ∆𝑞 ·

∑𝑝𝑜𝑏𝑙.{𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁 + 𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁 }
𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎
𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

3.3-24

I en el cas del conjunt B-20–C-31, s’adopta la suma dels volums de trànsit de la NII i la C-32 a Montgat:
𝑞𝐵−20+𝐶−31,𝑎 = (𝐼𝑀𝐷𝑁−𝐼𝐼,𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡 + 𝐼𝑀𝐷𝐶−32,𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡 ) · 365′25

3.3-26
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𝒎𝒗𝒊𝒂
𝒇𝒈𝒗𝒊𝒂
𝒇𝒍𝒍𝒗𝒊𝒂
𝒗𝒂𝒗𝒊𝒂
𝒗𝒎
𝒗𝒇𝒈
𝒗𝒇𝒍𝒍

–

–

[eq. 3.2-18 // eq. 3.2-18 // eq. 3.2-18 // eq. 3.2-18 /
eq. 3.2-27 // eq. 3.2-27 // eq. 3.2-27]

Les dades d’accidentalitat –mitjanes anuals de morts, ferits greus, ferits lleus i vehicles afectats en accidents de trànsit a la N-II o a la C-32 al Baix Maresme– s’han
obtingut de dades cedides pel Servei Català de Trànsit.

s’han calculat excloent els vianants atropellats a la N-II. Finalment, els valors utilitzats per al conjunt B-20–C-31 són extrapolacions de l’accidentalitat mitjana per
quilòmetre de la C-32, per ser la via amb unes característiques més semblants
(més que la N-II).
€⁄
𝒎
€⁄
𝒇𝒈
€⁄
𝒇𝒍𝒍
€⁄
𝒗𝒂

_

_

[eq. 3.2-18, eq. 3.2-27 // eq. 3.2-18, eq. 3.2-27 // eq. 3.2-18, eq. 3.2-27 // eq. 3.2-18]

La valoració monetària de les morts, de ferides greus o lleus en accidents de trànsit
i dels danys causats en vehicles s’obtenen del MAIT. Pel que fa als danys humans,
els valors recomanats resulten de quantificar els costos mèdics directes, els costos
de rehabilitacions no-mèdiques i la pèrdua de productivitat econòmica de les víctimes en tant que potencials treballadors.

Dades

𝑚𝑣𝑖𝑎 , 𝑓𝑔𝑣𝑖𝑎 , 𝑓𝑙𝑙𝑣𝑖𝑎 , 𝑣𝑎𝑣𝑖𝑎 , 𝑣𝑚 , 𝑣𝑓𝑔 , 𝑣𝑓𝑙𝑙

Font

Servei Català de Trànsit
Departament d’Interior
Generalitat de Catalunya

Descripció

Registres dels anys 2006 a 2015 d’accidents de trànsit entre els
punts quilomètrics 632 i 643 de la carretera nacional N-II, i els
punts quilomètrics 85 i 96 de l’autopista C-32. Per cada punt quilomètric amb accidents registrats, s’indica l’any, la via, el punt quilomètric, el municipi i el nombre d’accidents, de morts, de ferits
greus, de ferits lleus i de vehicles afectats. També es disposa d’un
desglossament dels accidents a la N-II que han comportat atropellaments, la gravetat dels ferits i la seva quantitat.

Dades

€⁄ , €⁄ , €⁄ , €⁄
𝑚
𝑣𝑎
𝑓𝑔
𝑓𝑙𝑙

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Costos de morts, ferits greus, ferits lleus i vehicles afectats per accidents de trànsit.

Unitats

Euros per persona (€/pax) o per vehicle (€/veh).

Unitats

–

Any

Any

2006 – 2015

2010. Actualitzats a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

Seguint la formulació de l’apartat 3.2, les mitjanes anuals de morts en accidents
de trànsit a la N-II i a la C-32 (𝑚𝑣𝑖𝑎 ), de ferits greus (𝑓𝑔𝑣𝑖𝑎 ) i de ferits lleus (𝑓𝑙𝑙𝑣𝑖𝑎 )
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(

_

€𝒄𝒂𝒓𝒃𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕

)

𝒗𝒆𝒉·𝒌𝒎 𝒗𝒊𝒂
€ú𝒔+𝒎𝒂𝒏𝒕.

_

Finalment, el MAIT proporciona també els costos mitjans per quilòmetre d’ús i
manteniment dels vehicles, extrets d’estudis fets a Catalunya.

𝒗𝒆𝒉·𝒌𝒎

[eq. 3.2-19]

Dada

€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡.
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚

El MAIT proposa valors mitjans per al consum de combustible dels vehicles lleugers en funció del rang de velocitat de circulació. Els valors adoptats, doncs, són
els corresponents a la velocitat mitjana de circulació calculada per a cada via (veure
següent subapartat). El consum real depèn del tipus de combustible, de la cilindrada
del vehicle, del seu pes i de la velocitat a la que circula.
Pel que fa al preu del combustible, el MAIT també proposa un valor mitjà
calculat segons la proporció actual entre vehicles dièsel i gasolina.

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Cost quilomètric mitjà d’ús i manteniment de vehicles

Unitats

Euros per vehicle i quilòmetre (€/(veh·km)).

Any

2010. Actualitzat a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

Dada

Consum de combustible

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

–

∆𝒗𝑵−𝑰𝑰
∆𝒗𝑪−𝟑𝟐
∆𝒗𝑩−𝟐𝟎+𝑪−𝟑𝟏

–

Descripció

Consum mitjà per vehicle i quilòmetre en funció del rang de velocitat de circulació.

Unitats

Grams per vehicle i quilòmetre (g/(veh·km)).

Any

2010

Dada

Preu del combustible

Les velocitats mitjanes del trànsit s’han estimat seguint el “Highway Capacity Manual” a partir del volum de trànsit de la via i de les seves característiques. El HCM
és el manual de referència a nivell internacional en l’estudi de la capacitat de les
infraestructures viàries, i l’edita el Transportation Research Board del National Research Council dels Estats Units d’Amèrica.

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Dades

𝑣𝑁−𝐼𝐼 , 𝑣𝐶−32 , 𝑣𝐵−20+𝐶−31

Font

“Highway Capacity Manual” (edició 2010)
Transportation Research Board, National Research Council (EUA)

Descripció

Velocitat mitjana del trànsit estimada en funció del volum de trànsit de la via i de les seves característiques.

Unitats

Quilòmetres per hora (km/h).

Any

(corresponent a les IMDs utilitzades en l’estimació)

Descripció

Preu mitjà abans d’impostos del litre de combustible assumint una
distribució del parc mòbil de 47% de vehicles dièsel i 53% de vehicles gasolina.

Unitats

Euros per litre (€/L).

Any

2010. Actualitzat a 2015 un 1’36% anual per sobre de la variació
de l’IPC segons indicacions del MAIT (dades de l’IPC de l’Instituto
Nacional de Estadística).

[eq. 3.2-22 // eq. 3.2-23 // eq. 3.2-24]
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El volum de trànsit s’expressa en termes d’intensitat horària per carril, calculada
a partir de les intensitats mitjanes diàries (IMDs):

La variació de la velocitat mitjana a cada via serà doncs:
∆𝑣𝑣𝑖𝑎 = 𝑣𝑣𝑖𝑎,𝑓 − 𝑣𝑣𝑖𝑎,𝑎

𝐼𝑀𝐷
𝐼𝐶 =
24 · 𝑐

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32, 𝐵 − 20 + 𝐶 − 31}

3.3-27

𝐼𝐶

Intensitat horària per carril

𝑐

Nombre de carrils de la via, suma dels dos sentits

(veh/(h·carril))

𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑓 = 𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑎 − ∆𝑞𝑣𝑖𝑎

Volum de trànsit mitjà en l’escenari futur a la via en qüestió

Dades

𝑑𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 , 𝑑𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝐶−32 , 𝑑𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡−𝐵𝑒𝑠ò𝑠

Font

Google Maps

Descripció

Distància entre la riera d’Agell (Mataró) i l’enllaç entre la carretera
nacional N-II i l’autopista C-32 a Montgat anant per una o altra via,
i distància mitjana des d’aquest enllaç fins al riu Besòs anant per la
B-20 o per la C-31.

Unitats

Quilòmetres (km).

Any

–

3.3-28

(veh/any)

–

[eq. 3.2-22 // eq. 3.2-23 // eq. 3.2-24]

𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32, 𝐵 − 20 + 𝐶 − 31}

𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑓

𝒅𝑴𝒂𝒕𝒂𝒓ó−𝑴𝒐𝒏𝒕𝒈𝒂𝒕,𝑵−𝑰𝑰
𝒅𝑴𝒂𝒕𝒂𝒓ó−𝑴𝒐𝒏𝒕𝒈𝒂𝒕,𝑪−𝟑𝟐
𝒅𝑴𝒐𝒏𝒕𝒈𝒂𝒕−𝑩𝒆𝒔ò𝒔

–

En l’escenari actual, per a la N-II i la C-32 s’utilitza la mitjana de les IMDs a extrem
i extrem del seu tram pel Baix Maresme, i per al conjunt B-20–C-31 s’utilitza la
suma de les IMDs de la N-II i la C-32 a l’extrem sud, a Montgat. En l’escenari futur,
es recalculen les IMDs de cada via a partir dels volums de trànsit futurs, que seran
els actuals menys la proporció corresponent de la captació de demanda total
(veure pàgina 52):

3.3-29

Finalment, les característiques de cada via utilitzades en l’estimació de les velocitats són:
_
Via
N-II
C-32
B-20 + C-31

Tipus
Carretera de dos carrils
Autopista
Autopista

Velocitat específica (km/h)
80
120
100

Carrils
3 (I)
6
12

Taula 3.3-6. Característiques de cada via utilitzades per a l’estimació de la seva velocitat
mitjana. Elaboració pròpia.

𝒒𝑩𝑴,𝑵−𝑰𝑰,𝒂
𝒒𝑩𝑴,𝑪−𝟑𝟐,𝒂

_

[eq. 3.2-22, eq. 3.2-25 // eq. 3.2-23, eq. 3.2-25]

El volum de trànsit a la N-II o a la C-32 generat al Baix Maresme és la suma del
trànsit generat a cadascuna de les seves poblacions, i es calcula com els volums
de trànsit lleuger però sense els termes corresponents a l’eliminació del trànsit
pesant:

(I) La carretera nacional N-II al seu tram entre Mataró i Montgat presenta trams d’un carril per
sentit, de dos per sentit o d’un en un sentit i dos en l’altre. Es prenen tres carrils en total com a
mitjana.
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𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑖𝑎,𝑎 = ∑ {𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝐵𝐶𝑁,𝑎 ∗ + 𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎 ∗ }

3.3-30

𝑝𝑜𝑏𝑙.
𝑣𝑖𝑎 = {𝑁 − 𝐼𝐼, 𝐶 − 32}

on 𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝐵𝐶𝑁,𝑎 ∗ i 𝑞𝑣𝑖𝑎−>𝑀𝑎𝑡.,𝑎 ∗ es calculen seguint l’equació 3.3-14 però sense els termes (1 − 𝑝𝑎𝑐𝑐é𝑠 ) a l’equació 3.3-15, (1 − 𝑝𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼 ) a l’equació 3.3-17 i
(1 − 𝑝𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼 ) a l’equació 3.3-18.
∑(𝒅𝒄.𝒂. )𝒗𝒊𝒂

–

–

[eq. 3.2-28]

La distància total anual que els usuaris captats pel tren recorren en l’escenari actual en trams propers a zones habitades sense protecció acústica és la suma dels
productes dels usuaris que realitzen cada trajecte (veure pàgines 47 a 51) per la longitud del trajecte en què es genera contaminació acústica als veïns. Aquestes longituds s’han obtingut amb el servei de cartografia en línia Google Maps.

de la Generalitat de Catalunya. Aquests estudis estimen el cost de la contaminació
acústica del trànsit viari a partir dels costos de les mesures correctores necessàries
per abaixar el soroll a nivells tolerables per la població.
Dada

€𝑐.𝑎.
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Cost de la contaminació acústica per vehicle i quilòmetre. Valor
corresponent a “vehicle privat”.

Unitats

Euros per cada 1000 vehicle–quilòmetres (€/(1000·veh·km)).

Any

2010. Actualitzat a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

–

𝑺𝒓𝒆𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó

–

[eq. 3.2-29]

Dada

𝑑𝑐.𝑎.

Font

Google Maps

Descripció

Longitud dels trams de carretera o autopista que transcorren prop
de zones habitades sense protecció acústica i que, per tant, generen contaminació acústica als veïns.

Unitats

Quilòmetres (km).

Any

–

–

(

€𝒄.𝒂.

)

𝒗𝒆𝒉·𝒌𝒎

–

[eq. 3.2-28]

El cost de la contaminació acústica utilitzat és el que el MAIT proposa en base a
estudis de l’ATM i l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques

La superfície total d’immoble construït afectada a cada municipi per la revaloració
immobiliària s’ha obtingut a partir de les dades del cadastre. Tal i com s’ha descrit
al procediment de càlcul (apartat 3.2), aquesta superfície es limita a les parcel·les
situades just davant de la via del tren (majoritàriament, amb la carretera N-II entre
mig).
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Dada
Font

𝑆𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó

Dirección General del Catastro (seu electrònica)
Secretaría de Estado de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Gobierno de España

Shapefiles corresponents a la zona del Baix Maresme amb la cartografia i les dades del cadastre.

Unitats

Metres quadrats (m2).

Any

2016

El cadastre inclou la cartografia de totes les parcel·les i subparcel·les, i nombroses
dades de cadascuna. Entre altres, permet conèixer la superfície en planta de cada
subparcel·la i el seu tipus de construcció i d’ús. Així doncs, la informació primera
que se’n pot extreure és quantes subparcel·les de cada tipus hi ha i la seva superfície, entenent per tipus la combinació de construccions i usos (és a dir, per exemple, 2 plantes, garatge i jardí; o soterrani, planta baixa i altell; o…).
Amb aquesta informació, en primer lloc s’han seleccionat les parcel·les o subparcel·les corresponents a immobles privats; és a dir, s’han exclòs totes aquelles parcel·les corresponents a usos públics, infraestructurals o rústics. En segon lloc, s’ha
multiplicant la superfície total de cada tipus de subparcel·la pel seu nombre de
plantes o nivells, incloent en aquest nombre de plantes correccions per tenir en
compte el diferent valor d’una superfície en funció del seu ús: no té el mateix valor
una superfície habitable, que un altell, un pati o un garatge, per exemple. Finalment, la superfície total real sotmesa a la revaloració immobiliària és la suma de
tots els valors obtinguts.

–

[eq. 3.2-29]

Dada

𝑖𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟

Font

Instituto Nacional de Estadística (INE)
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Gobierno de España

Descripció

Tipus d’interès legal del diner.

Unitats

Percentatge anual (%/any).

Any

2016

(shapefiles tractats per l’Oriol Botey i Gil)
Descripció

𝒊𝒅𝒊𝒏𝒆𝒓

–

𝟎
̅̅̅̅
𝑷𝑪
𝟎
̅̅̅̅
𝑷
𝑴

_

𝑩𝑴
̅̅̅̅
𝑷𝑪
𝑩𝑴
̅̅̅̅
𝑷
𝑴

_

𝑷𝑪 𝒊
𝑷𝑴 𝒊

[eq. 3.2-30 // eq. 3.2-30 // eq. 3.2-31 // eq. 3.2-31 /
/ eq. 3.2-33, eq. 3.2-34 // eq. 3.2-33, eq. 3.2-34]

El càlcul de la revaloració immobiliària es basa en els preus del metre quadrat
d’immoble construït, d’una banda, a cadascun dels municipis del Baix Maresme i,
de l’altra, a cadascun dels municipis de referència per a la comparativa de preus.
Aquestes són, doncs, les dades d’entrada.
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𝑳𝑹𝟏,𝑩𝑴,𝒂
𝑳𝑹𝟏,𝑩𝑴,𝒇

_

Dades

𝑃𝐶 𝑖 , 𝑃𝑀 𝑖

Font

Idealista S.A.U. (portal web immobiliari)

Descripció

Preus mitjans del metre quadrat d’habitatge construït a primera
línia de costa i a nivell de municipi als municipis de Cabrera de Mar,
Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Montgat, Castelldefels, Sitges i Vilanova i la Geltrú. Consulta: 22 de novembre de
2016.

Unitats

Euros per metre quadrat (€/m2).

Any

2016

[eq. 3.2-36, eq. 3.2-38, eq. 3.2-41 // eq. 3.2-40, eq. 3.2-41]

A partir d’aquestes dades:
0
̅̅̅
𝑃𝐶 =

1
· ∑ {𝑃𝐶 𝑖 }
3

3.3-31

𝑖∈{0}.

𝑖 = {𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑑𝑒𝑓𝑒𝑙𝑠, 𝑆𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠, 𝑉𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑖 𝑙𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑡𝑟ú}
0
̅̅̅̅
𝑃𝑀 =

1
· ∑ {𝑃𝑀 𝑖 }
3
𝑖 = {𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑑𝑒𝑓𝑒𝑙𝑠, 𝑆𝑖𝑡𝑔𝑒𝑠, 𝑉𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑖 𝑙𝑎 𝐺𝑒𝑙𝑡𝑟ú}

1
· ∑ {𝑃𝐶 𝑖 }
5

La longitud de la línia de tren R1 de Rodalies de Catalunya en l’escenari actual i en
el futur s’ha mesurat amb el servei de cartografia Google Earth, en el qual s’ha
pogut traçar el recorregut de la línia futura tenint en compte les interaccions amb
la xarxa viària, la urbanització del territori i l’orografia, sense que sigui encara un
traçat estudiat des del punt de vista constructiu. L’extrem sud és l’enllaç de la
C-31 i la N-II, a Montgat, on es trobarien els traçats actual i futur; i l’extrem nord
es troba a la riera d’Agell, com a criteri neutre davant l’entrada del tren a Mataró,
que independentment d’aquest eventual trasllat, tant podria trobar-se a la costa
com avui en dia, com més cap al centre de la ciutat d’acord amb plantejaments
que s’estan començant a considerar (veure pàgina 15).
Dades

𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑎 , 𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑓

Font

Google Earth

Descripció

Longitud de la línia R1 actual i futura entre l’enllaç de la C-31 i la
N-II a Montgat i la riera d’Agell, a l’entrada de Mataró.

Unitats

Quilòmetres (km).

Any

–

3.3-32

𝑖∈{0}.

𝐵𝑀
̅̅̅
𝑃𝐶 =

3.3-33

𝑖∈{𝐵𝑀}.

𝑖 = {𝐶𝑎𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟, 𝑉𝑖𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟, 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟, 𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑛𝑜𝑢, 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡}
𝐵𝑀
̅̅̅̅
𝑃𝑀 =

1
· ∑ {𝑃𝑀 𝑖 }
5
𝑖∈{𝐵𝑀}.

𝑖 = {𝐶𝑎𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟, 𝑉𝑖𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟, 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖à 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟, 𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑛𝑜𝑢, 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡}

_

–
3.3-34

𝒕𝒊
𝒏𝑹
𝒏𝑪

–

[eq. 3.2-37]

Les pèrdues de temps causades al conjunt dels usuaris de la línia R1 de rodalies
degudes a incidències derivades de l’actual ubicació de la línia –molt exposada als
temporals marítims– es calculen en termes de mitjana anual a partir dels registres
d’incidències dels últims anys.
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Dades

𝑡𝑖 , 𝑛𝑅 , 𝑛𝐶

Font

Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya

Descripció

Registre d’incidències per causes atmosfèriques a les línies R1 i R2
de Rodalies de Catalunya. Entre altres dades, per cada incidència
s’indica el tram afectat, la data i franja horària, el nombre de combois amb retards i el seu retard acumulat, el nombre de combois
cancel·lats, i una descripció tipus de la incidència.

Unitats

–

Any

2011 – 2016

El primer pas en el tractament de les dades d’aquests registres és seleccionar les
incidències produïdes al Baix Maresme: per més que incidències en altres punts
de la línia probablement afectin a tota la línia, el nou traçat de la línia no les evitaria.
En segon lloc, atès que l’objectiu és identificar les incidències a la línia R1
causades per temporals de mar, el següent pas consisteix en identificar quines
incidències de la línia R1 no coincideixen amb incidències a la línia R2: les incidències realment degudes a temporals marítims òbviament no es produiran a la línia
que transcorre pel Vallès.
I finalment, un cop seleccionades les incidències que només es produeixen a
la línia R1, el tercer pas és verificar si en el dia de cada incidència hi va haver temporal o no, ja que pot haver altres factors atmosfèrics que causin incidències.
Aquesta verificació s’ha fet a partir de dues fonts: la primera, un estudi que va
incloure la identificació i caracterització dels temporals de mar produïts al nord
del Maresme (entre Arenys de Mar i Blanes) durant el període 1960-2014 [6]; la
segona, hemeroteques diverses consultables per Internet. Les incidències que
quedin després d’aquest segon filtre són les que probablement van ser causades
de forma directa per temporals de mar i, per tant, la base per extreure les variables buscades.
El nombre de combois amb retards i el nombre de combois cancel·lats s’obtenen
directament de les dades, no requereixen cap tractament més. I el temps mitjà de

retard només requereix dividir el retard acumulat entre el nombre de combois
afectats, dues dades també disponibles de forma directa.
𝒖𝒊

–

–

[eq. 3.2-37]

El usuaris afectats per cada incidència de la línia R1 es calculen segons l’afluència
d’usuaris durant la franja horària de la incidència, és a dir, segons la proporció dels
usuaris totals de la línia en un dia feiner mitjà (veure pàgina 46) que viatgen en
aquella franja horària. La distribució horària dels viatges s’ha extret de l’Enquesta
de Mobilitat En dia Feiner de 2015:
Dada

𝑢𝑖

Font

“Enquesta de Mobilitat En dia Feiner 2015”
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Descripció

Distribució horària dels desplaçaments en dies feiners.

Unitats

Percentatge (%).

Any

2015

_

𝑪𝒍í𝒏𝒊𝒂
𝑪𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó

_

𝑪𝒎𝒂𝒏𝒕.,𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó
𝑪𝒎𝒂𝒏𝒕.,𝒍í𝒏𝒊𝒂
[eq. 3.2-38, eq. 3.2-40 // eq. 3.2-40 // eq. 3.2-41 // eq. 3.2-41]

Els costos de construcció i manteniment d’una línia ferroviària i de les seves estacions s’han pogut obtenir de diverses fonts, la qual cosa permetrà incloure les diferents estimacions en l’anàlisi de sensibilitat (pàgines 72 a 78). En l’escenari 0 de
càlcul s’han utilitzat els valors més particularitzats a les característiques de la línia
R1 de rodalies.
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Concretament, les dades utilitzades en l’escenari 0 de càlcul són:
Dades

𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎 , 𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó , 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó , 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑙í𝑛𝑖𝑎

Font

“Sistema de suport a la decisió per a l’adequació de modes en el
transport interurbà"
Neus T. Figueras Uranga, Tesina d’Especialitat (ETSECCPB, UPC)

Descripció

Costos ferroviaris de construcció i manteniment. Costos quilomètrics: infraestructura d’una línia a cel obert amb via doble i en terreny de dificultat mitjana; via d’una línia a cel obert i de via doble;
catenària funicular en via doble i a cel obert; subestacions elèctriques a cel obert (de mitjana, 1 subestació per cada 7 quilòmetres
de via); sistema de senyalització (de mitjana, 1 enclavament petit
cada 4 quilòmetres i 1 de gran cada 20); sistema de comunicació
d’una línia estàndard (amb CTC i telecomandament de subestacions). Costos unitaris: baixador a cel obert; equipaments de les estacions corresponents a un model d’explotació clàssic, és a dir, no
automatitzat.

Unitats

Euros per quilòmetre (€/km) i euros per unitat o estació (€/u).

Any

2003. Actualitzats a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

Altres dades disponibles utilitzades en l’anàlisi de sensibilitat són:
Dades

𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎 , 𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó , 𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑙í𝑛𝑖𝑎

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Costos ferroviaris de construcció i manteniment. Costos quilomètrics mitjans corresponents a una línia de rodalies.

Unitats

Euros per quilòmetre (€/km) i euros per unitat o estació (€/u).

Any

2010. Actualitzats a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

Dades

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Font

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Subdirección de Operaciones Noreste
Departamento de Mantenimiento y Explotación
Área de Mantenimiento de Barcelona

Descripció

Cost mitjà de construcció d’una estació de rodalies.

Unitats

Euros per unitat o estació (€/u).

Any

2017

Respecte al cost de construcció de la línia, també s’ha consultat Abertis, com a
societat constructora de l’autopista C-32, per intentar aconseguir els costos concrets i particulars de construcció de l’esplanada d’aquesta via. No s’han pogut
aconseguir però, d’haver estat així, s’hagués pogut estimar un cost quilomètric
d’esplanada força fidel a la realitat al qual només hagués calgut afegir el cost quilomètric de la superestructura, un cost molt menys variable i, per tant, molt més
estandarditzable.

–

𝑪𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒔

–

[eq. 3.2-38]

La proporció que suposen els materials sobre els costos totals de construcció
d’una línia ferroviària s’han obtingut de forma aproximada a partir de pressupostos de projectes de noves línies d’ADIF i d’indicacions de professionals del sector.
En ambdós casos, l’estimació resulta situar-se entorn al 80%.
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_

Dada

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠

Font

(Pressupostos de diversos projectes constructius de noves línies
ferroviàries d’ADIF, per exemple Fomento, 2015 [22])
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Professionals del sector de la construcció.

Descripció

Ràtios de preu entre els materials i el total de diverses partides del
pressupost.

Unitats

–

Any

–

–

𝑪𝒅𝒆𝒎𝒐𝒍

–

[eq. 3.2-39]

De forma semblant al cost de demolició de la línia, el cost de demolició d’edificis
–com és el cas de les estacions de tren– acostuma a estimar-se com una determinada proporció dels costos de construcció. Típicament, aquesta aproximació acostuma a situar-se entorn al 20%, però s’ha rebaixat al 15% tenint en compte la gran
senzillesa de les estacions a demolir.
𝑪𝒓𝒆𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍

–

_

𝒄𝒐𝒏𝒓𝒆𝒖𝒔

[eq. 3.2-42]

Els costos d’ocupació i urbanització o artificialització de superfície natural contemplen la pèrdua dels efectes que aquests terrenys tenen sobre l’amortiment del
canvi climàtic, la regulació del cicle de l’aigua, el control de l’erosió del sòl, la biodiversitat, la pol·linització… S’han utilitzat les estimacions proposades pel MAIT.
Dades

€⁄
€
ℎ𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠 , ⁄ℎ𝑎𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Costos per hectàrea d’ocupació de superfície natural, basats en
estudis fets a Catalunya.

Unitats

Euros per hectàrea (€/ha).

Any

2010. Actualitzats a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

_
–

€⁄
𝒉𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒔
€⁄
𝒉𝒂

𝑺𝒑𝒓𝒂𝒕𝒔
𝑺𝒄𝒐𝒏𝒓𝒆𝒖𝒔

_

[eq. 3.2-39]

[eq. 3.2-42]

Els costos de remodelacions de les estacions s’han basat en les remodelacions fetes en els darrers anys precisament a les estacions del Baix Maresme. Aquests costos s’han obtingut de les hemeroteques, ja que no s’han pogut recuperar els projectes d’ADIF.

La superfície ocupada és simplement la longitud dels trams que transcorrerien sobre cada tipus de terreny actualment natural multiplicada per l’amplada de la línia,
uns nou metres i mig. Aquestes longituds s’han obtingut amb el servei de cartografia Google Earth.
𝑆𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 = 𝐿𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 · 9′ 5 ·

103
104

3.3-35
𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 = {𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠}
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Dades

𝐿𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠 , 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Dades

𝑟

Font

Google Earth

Font

Descripció

Longitud que la futura línia R1 transcorreria sobre terrenys que actualment són prats o conreus.

“SAIT”
Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya

Unitats

Quilòmetres (km).

Descripció

Taxa de descompte per al càlcul del VAN i la TIR en inversions d’infraestructures de transport.

Any

–

Unitats

Percentatge (·/1).

Any

2015

𝑻
𝒓

_

_

[eq. 3.2-45]

𝝀

–

–

[eq. 3.2-47]

Els paràmetres de càlcul per al VAN i la TIR que s’han adoptat són els del MAIT. En
el cas de la taxa de descompte, el MAIT adopta el valor recomanat per la Unió
Europea, per bé que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya en recomana una altra de menor en el seu “Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport” (SAIT). S’avaluarà el seu efecte en la discussió de resultats
(pàgina 79).

Les taxes anuals d’evolució de les variables d’entrada són dues: la corresponent a
la renda i la corresponent a la demografia.
Per a l’evolució de la renda s’adopta la variació anual mitjana del període 19992015, un cicle econòmic complet amb època de bonança i època de crisi.

Dades

𝑇,𝑟

Dada

Taxa anual d’evolució de la renda

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Font

Descripció

Període d’anàlisi i taxa de descompte per al càlcul del VAN i la TIR
en inversions d’infraestructures de transport.

Instituto Nacional de Estadística (INE)
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Gobierno de España

Unitats

Anys i percentatge (·/1), respectivament.

Descripció

Historial de la renda nacional disponible neta a Espanya en el període 1999-2015, expressada en euros corrents. Base 2010.

Any

2010

Unitats

Milions d’euros (M€).

Any

–
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Atès que les dades de l’INE estan expressades en euros corrents, el primer pas per
calcular la taxa anual d’evolució de la renda ha estat convertir la renda de cada
any a euros de 2015 segons la variació de l’IPC. Fet això, s’han calculat les variacions interanuals de la renda i, finalment, s’ha calculat la variació interanual mitjana.
Pel que fa a la demografia, s’han utilitzat les previsions demogràfiques de l’Idescat.
Dades

Projeccions demogràfiques

Font

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Generalitat de Catalunya
Població catalana projectada a data 1 de gener. Base 2013. Període 2013-2051. Escenaris alt, mitjà i baix.

Unitats

Persones (pax).

Any

–

L’Idescat realitza les seves projeccions demogràfiques sobre tres escenaris.
D’aquests, l’escenari mitjà és el que s’utilitza en l’escenari 0 de càlcul, i els altres
dos s’utilitzen en l’anàlisi de sensibilitat dels resultats.
La taxa anual d’evolució serà, en cada escenari, la variació interanual mitjana.
𝑪𝒂𝒍𝒍𝒂𝒓𝒈.𝒄𝒐𝒎𝒃𝒐𝒊𝒔

(€)

𝐶𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒

Cost de compra d’un cotxe (o vagó)

(€)

𝑛𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒𝑠,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖

Nombre de cotxes que caldria afegir als combois per absorbir
l’increment de demanda degut al trasllat del tren

𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑠

Nombre de combois que serveixen la línia R1

Dades

𝐶𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒

Font

“MAIT”
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Descripció

Cost mitjà unitari del material mòbil d’una línia de rodalies.

Unitats

Euros (€).

Any

2010. Actualitzat a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

Tot i que també es disposa de l’estimació disponible a Ferropedia, utilitzada en
l’anàlisi de sensibilitat:
Dades

𝐶𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒

Font

Ferropedia, enciclopèdia web col·laborativa.
Plataforma Internauta de Amigos del Ferrocarril

Descripció

Cost d’una unitat Civia 465 (una de les més comunes als serveis de
Rodalies de Catalunya), composat a partir del cost per passatger
assegut i del nombre de places assegudes d’aquestes unitats.

Unitats

Euros (€).

Any

2006. Actualitzat a 2015 segons la variació de l’IPC (dades de l’Instituto Nacional de Estadística).

–

Finalment, només queden les dades per calcular, en l’anàlisi de sensibilitat, l’eventual cost que comportaria haver d’allargar els combois en cas que la capacitat actual no fos suficient per absorbir l’increment de la demanda degut al trasllat de la
línia de tren (veure pàgina 20). Aquest cost seria el producte del cost de compra
d’un cotxe (o vagó), pel nombre de cotxes que calgués afegir, pel nombre de combois que serveixen la línia R1.
𝐶𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔.𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑠 = 𝐶𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒 · 𝑛𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒𝑠,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖 · 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑠

Cost d’allargar els combois de la línia R1

Per al cost dels cotxes, s’ha pres el valor proposat pel MAIT:

Descripció

–

𝐶𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔.𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑠

3.3-36
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D’altra banda, el nombre de combois s’ha deduït dels horaris de la línia R1 (veure
pàgina 45). S’ha adoptat el valor mitjà diari.
Per últim, el nombre de cotxes a afegir per comboi depèn de la captació de demanda. S’ajusta segons els resultats dels càlculs.
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Resultats

Si bé els resultats s’expliciten en forma de dos índex –el VAN i la TIR–, la seva anàlisi va molt més enllà de valorar aquests dos números. La major o menor conveniència d’executar una determinada inversió pública no rau tan sols en els índex de
rendibilitat socioeconòmica. Aquestes inversions acostumen a no ser neutres en
l’equilibri territorial, com tampoc en l’equitat social. Avaluar la distribució dels beneficis i dels perjudicis o costos tant territorialment com entre els diferents col·lectius i organismes afectats d’una manera o altra per la inversió és essencial per
valorar correctament la conveniència d’un determinat projecte. Sempre hi haurà
zones o col·lectius que resultin més beneficiats que d’altres, i és important valorar
en quina mesura succeiria i com es podrien mitigar els desequilibris excessius, si
fos el cas.
També convé parar atenció en l’evolució dels beneficis i costos al llarg dels
anys: els costos acostumen a concentrar-se en la inversió inicial, mentre que els
beneficis acostumen a distribuir-se al llarg del temps. Convé que els beneficis es
produeixin com més aviat millor i que el termini de recuperació de la inversió sigui
tan curt com sigui possible: seguint la mateixa idea que la taxa de descompte, les
previsions de futur són més incertes com més llunyanes al present siguin, de manera que podríem dir que els costos –concentrats al present– són més certs que
els beneficis en tant que es veuran menys afectats per canvis no previstos en el
context social, econòmic i/o polític.

Després d’una primera presentació i descripció
dels resultats obtinguts,
4.1 Descripció
s’avalua la seva robustesa i fiabilitat
4.2 Anàlisi de sensibilitat
abans d’entrar a valorar-los.
4.3 Discussió
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eliminació
efecte barrera
+
:
alliberament
superfície costa

9’31% (20’20%)

+ 223 €/m2

millora de
l’accessibilitat :
al tren

30’22% (65’56%)

- 9’7% 𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛

(46’1%)

ΣB = + 219.240.058 €
45’42%
(84’23%)

obres

ΣC = - 256.589.882 €

VAN

(53’9%)


(!) 𝜀𝑇𝐼𝑅−𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 = - 1’4699

- 37.349.823 € 2015
⊥ ( - 226.772.824 )

T ( +9’61% )

TIR

T ( 61.309.653 )

≡ 24.253.036 € 2015
( r = 3% T = 30 anys)

( r = 6% T = 30 anys)

+4’35%
⊥ ( -0’51% )
( T = 30 anys)

Figura 4-1
Resum dels resultats i la seva anàlisi. Elaboració pròpia
Amb una taxa de descompte del 6% anual, els costos suposen el 53’9% del total dels efectes
causats pel trasllat del tren, mentre que els beneficis en suposen el 46’1%. Destaquen els costos
de les obres (45’42% del total), la millora de l’accessibilitat al tren (30’22%), i l’eliminació de
l’efecte barrera del tren i l’alliberament de superfície a la costa (9’31%). Tot plegat resulta en
una TIR del +4’35% i un VAN de -37M€, que segons l’anàlisi de sensibilitat quedarien continguts
en els rangs +9’61% – -0’51% i 61M€ – -227M€ respectivament.
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M€ 2015

VAN
-37.349.823 € 2015
ΣB 219.240.058 € 2015
ΣC -256.589.882 € 2015
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r = 6%

200
100
0
-100 0

5

10

15

20

25

30

-200
𝑇 = 30 𝑎𝑛𝑦𝑠
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TIR
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-300

 4.1
Descripció dels resultats
Calculat a 30 anys i amb una taxa de descompte del 6% –tal i com recomana la
Unió Europea–, el VAN resulta negatiu, de -37.349.823 € de 2015. La TIR a 30 anys
és del 4’35%.
Els beneficis estan protagonitzats per la millora en l’accessibilitat del tren, que representa el 65’6% del total de beneficis (Fig. 4.1-2). Amb un 20’2%, la segueix la
revaloració immobiliària, és a dir, l’eliminació de l’efecte barrera del tren i els seus
efectes derivats (millora de les condicions de vida i de l’atractiu de la costa, millora
de la connectivitat entre les poblacions costaneres i les platges, millora de la qualitat de la façana costanera, …). I ja més lluny, es troben la reducció del temps de
viatge per als usuaris del vehicle privat (7’8%) i els seus costos d’ús i manteniment
(4’5%). La resta de beneficis representen, en conjunt, només el 2% del total.
Pel que fa als costos, la construcció de la nova línia de tren copa el 71% del
total (Fig. 4.1-3), seguit per l’increment del temps total de viatge per als usuaris
que passen del vehicle privat al tren (15’7%) i pels costos de demolició de l’actual
línia (11’9%). Afegint els costos de demolició o remodelació de les estacions actuals (1%), es supera el 99’5% del total de costos, la qual cosa vol dir que l’increment
del cost de manteniment de la línia i les seves estacions, i l’ocupació de terrenys
actualment no urbanitzats són efectes negligibles.

Beneficis acumulats

Costos acumulats

Benefici net acumulat

Figura 4.1-1. Evolució al llarg del temps dels beneficis i costos del trasllat de la línia R1
Elaboració pròpia

Aquesta distribució de beneficis i costos dóna lloc a una situació habitual en
aquest tipus de projectes: els costos es concentren a l’any de la seva execució
mentre que els beneficis s’estenen al llarg dels anys (Fig. 4.1-1).
La traducció en el repartiment d’efectes entre els diferents col·lectius o agents
afectats presenta dos protagonistes en cada cas. En el cas dels beneficis (Fig. 4.14), els usuaris actuals del tren al Baix Maresme i els potencials usuaris futurs acapararien fins el 66’8% del total, sumant la reducció del temps d’accés a l’estació i
la reducció de les incidències en el servei de la línia R1. Els segueixen amb el 20’3%
els habitants de la façana costanera, que es beneficiarien de l’eliminació de
l’efecte barrera del tren, la disminució de la perillositat de la carretera nacional
N-II i la reducció de la contaminació acústica del trànsit viari (concentrada en la
N-II més que en la C-32). Altres beneficiaris directes del trasllat serien els usuaris
del vehicle privat, el conjunt d’habitants del Baix Maresme i el medi ambient.
I en el cas dels costos (Fig. 4.1-5), lògicament qui rebria la major càrrega
(84’2%) seria l’organisme titular de la infraestructura (ADIF i/o les administracions
públiques que financessin el projecte). Els altres perjudicats serien els usuaris que
passarien del vehicle privat al tren –que tot i estalviar-se els costos d’ús i manteniment del cotxe, veurien augmentat el seu temps total de viatge d’una manera
significativa– i molt lleugerament el medi ambient per l’ocupació de terrenys.
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Beneficis
€ 2015
T = 30 anys
r = 6%

Reval. immob.
44.282.611
20'20%

Δt_VP
17.079.721
7'79%
Ús+mant. VP
9.774.683
4'46%
Sobrecostos R1
2.584.188
1'18%

Perill. N-II
71.054
0'03%

Soroll
177.791
0'08%

Emissions
505.954
0'23%

Figura 4.1-2. Distribució de pes dels beneficis generats pel trasllat de la línia R1.
Δt_Δq
-40.298.286
-15'71%
Demol. línia
-30.496.916
-11'89%

Demol./Remodel.
estacions
-2.660.490
-1'04%
Construcció
-182.202.110
-71'01%

44.531.456
20'31%

18.048.440
8'23%

146.379.526
66'77%

Accidentalitat
968.719
0'44%

Accessibilitat
143.795.338
65'59%

Costos
€ 2015
T = 30 anys
r = 6%

Beneficis
€ 2015
T = 30 anys
r = 6%

Ocupació terreny
-155.816
-0'06%

9.774.683
4'46%
505.954
0'23%
u_tren,BM,a

hab_BM,costa

u_VP,a

M.Amb.

Figura 4.1-4. Repartiment dels beneficis entre els diferents col·lectius i agents afectats.
Costos
€ 2015
T = 30 anys
r = 6%

-216.135.779
-84'23%

-40.298.286
-15'71%

Δcost
manteniment
-776.264
-0'30%

Figura 4.1-3. Distribució de pes dels costos generats pel trasllat de la línia R1.

Δq

-155.816
-0'06%
Titular infraestructura

Δq

M.Amb.

Figura 4.1-5. Repartiment dels costos entre els diferents col·lectius i agents afectats.
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tal i com s’esperava, tot i que en una mesura força accentuada
per la xarxa viària actual i els itineraris dels autobusos locals,
molt enfocats a la costa. Finalment, el Masnou també hi sortiria
perdent, potser més de l’esperat.
El balanç conjunt seria una disminució mitjana del temps d’accés d’un 17%, ponderada sobre els usuaris. Sumada a l’1% de
disminució del temps mitjà de viatge dins el tren, la disminució
del temps total de viatge percebuda pels usuaris seria del 10’4%
(un 9’7% real). Aquesta millora del temps de viatge del tren es
traduiria en una captació d’usuaris del vehicle privat al tren de
539.603 persones l’any 0, el que significaria un augment de la
demanda anual del tren del 5%.

Figura 4.1-6. Distribució territorial de la millora de l’accessibilitat al tren: variació mitjana
del temps d’accés. Elaboració pròpia.

Pel que fa a la distribució territorial de la millora de l’accessibilitat del tren
(Fig. 4.1-6), si bé les poblacions de la falda de la Serralada Litoral hi guanyen força
–tal i com s’esperava–, potser sorprèn en quina mesura el Masnou i Vilassar de
Mar hi surten perdent.
Desglossant els resultats, entre els municipis que surten afavorits el repartiment és l’esperable: aquells municipis com Cabrera de Mar, Cabrils o Vilassar de
Dalt que actualment tenen una pitjor comunicació amb les estacions de tren, serien els que es beneficiarien més del trasllat. En canvi, els municipis costaners presenten alguna sorpresa. En primer lloc, Premià de Mar no hi sortiria perdent, sinó
més aviat el contrari. El mateix passaria amb Montgat, tot i que ja era més previsible en aquest cas. Vilassar de Mar seria el municipi que es veuria més perjudicat,

∆𝒕𝒕𝒓𝒆𝒏,𝒂𝒄𝒄é𝒔
+ ∆𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒
∆𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛

-17%

mitjana ponderada
sobre els usuaris

-1%
-9’7% real
-10’4% percebut
∆𝒒 539.603 pax (/any 0)

+5%
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Respecte a la revaloració immobiliària, en termes relatius el municipi més beneficiat seria Montgat, amb un increment de preu
del metre quadrat d’immoble construït a la façana costanera de
497 €/m2 (Fig. 4.1-7). Tanmateix, degut a la poca superfície del
municipi, en termes absoluts seria el municipi que guanyaria
menys per aquest concepte. En aquest sentit, Masnou és el municipi que tindria un major guany absolut, amb poc més de 15
milions d’euros acumulats en els primers 30 anys. El municipi
amb un guany proporcional menor seria Premià de Mar, amb
177 €/m2.
La revaloració mitjana ponderada seria de 223 €/m2, i suposaria un guany total de més de 44 M€ en els primers 30 anys.

∆ (€⁄ 𝟐 )
𝒎

+223 €/m2
(+117 – +497 €/m2)

Σ 30 anys

44.282.611 € 2015

(𝑟 = 6%)

Finalment, sobre els efectes del trasllat del tren en el trànsit viari, l’augment de la
velocitat mitjana seria molt petit: a l’any 0, es tractaria d’augments d’entre el
0’42% al conjunt B-20–C-31 i el 0’82% a la C-32. La carretera N-II experimentaria
un augment del 0’64%. La traducció en termes de millora del temps mitjà de viatge
en vehicle privat per als usuaris del Baix Maresme seria una disminució del 0’32%,
que equival a 0’05 minuts. És una millora gairebé insignificant però que, multiplicada per tots els usuaris beneficiats i pel valor del seu temps, es converteix en el
tercer benefici més important.
A l’any 30, el guany seria una mica major, però sense deixar de ser molt
minso: un 0’57% de reducció de mitjana del temps de viatge, amb augments de la
velocitat mitjana a cada via d’entre el 0’48% del conjunt B-20–C-31 i el 2’90% de
la N-II, que seria la via que amb els anys es veuria més beneficiada.

Figura 4.1-7. Distribució territorial de la revaloració immobiliària: increment de preu del
metre quadrat d’immoble construït a cada municipi costaner del Baix Maresme i guany total
del municipi a l’any 0. Elaboració pròpia.

∆𝑣𝑉𝑃
∆𝒕𝑽𝑷

any 0

any 30

+0’42% – +0’82%

+0’48% – +2’90%





-0’32%

-0’57%

Σ 30 anys

17.079.721 € 2015
(𝑟 = 6%)
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 4.2
Anàlisi de sensibilitat
La missió de l’anàlisi de sensibilitat és avaluar la fiabilitat dels resultats en termes
d’estabilitat i robustesa davant canvis en les hipòtesis assumides en els càlculs, o
en el valor de determinats paràmetres o variables.
Amb aquest objectiu, l’anàlisi de sensibilitat s’ha estructurat en dos exercicis:
d’una banda, s’ha estudiat l’elasticitat de la TIR respecte a alguns paràmetres de
càlcul; i d’una altra, s’han recalculat el VAN i la TIR en escenaris de càlcul diferents
a l’assumit inicialment.

؎
>
Elasticitats
de la TIR

L’elasticitat d’una variable respecte a una altra és la relació entre les variacions
d’ambdues, és a dir, indica la sensibilitat d’una variable davant canvis en l’altra.
Per exemple: que l’elasticitat d’una variable 𝑥 respecte a una variable 𝑦 valgui 2,
significa que un variació del 10% en la variable 𝑦 implicarà una variació del 2 · 10
= 20% en la variable 𝑥. Doncs bé, s’ha calculat l’elasticitat de la TIR respecte a
paràmetres o variables de càlcul que s’han considerat relativament incertes, arbitràries o amb un pes significatiu en els resultats.
Aquest exercici s’ha fet sobre la TIR, però pot fer-se també o alternativament sobre el VAN, ja que són dos índex relacionats i, per tant, la lectura dels resultats
portarà en ambdós casos a les mateixes conclusions. Tenint en compte això, en
pro de la brevetat i la claredat de l’exposició dels resultats, només es presenten
els càlculs de les elasticitats de la TIR, que s’ha escollit preferentment al VAN per
ser, dels dos, l’índex més il·lustratiu per a la valoració d’inversions públiques (veure
pàgina 35).

Les elasticitats de demanda o la valoració del temps són paràmetres difícils d’estimar que s’obtenen d’enquestes, de manera que la seva obtenció entranya –ja
de per si– una component d’incertesa a tenir en compte. A més, es tracta d’estudis
cars i costosos, per la qual cosa són poc nombrosos. Això fa que la incertesa sigui
encara major per la probable menor afinitat entre la mostra estadística de la qual
s’han extret aquests paràmetres i la població real a la qual s’apliquen. Per tot això,
tres de les variables per a les quals s’ha calculat l’elasticitat de la TIR són l’elasticitat de la demanda del tren davant millores en el temps total de viatge del vehicle
privat (𝜀𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑉𝑃 ), l’elasticitat de la demanda del vehicle privat davant millores en el
temps total de viatge del tren (𝜀𝑉𝑃−𝑡𝑟𝑒𝑛 ), i la valoració del temps d’accés respecte
al temps de viatge dins del tren (𝑘𝑎𝑐𝑐é𝑠 ).
Per combinació d’arbitrarietat i rellevància en els resultats, també s’ha calculat l’elasticitat de la TIR respecte a la proporció de l’eliminació de les barreres
entre les poblacions i la platja (𝑏𝑖 ) o, el que és el mateix, la ponderació de la barrera
que suposa el tren respecte a la barrera que suposa la carretera N-II en aquelles
zones on coincideixen; l’evolució del preu dels carburants, establerta en el 2% per
sobre de l’IPC segons recomana el MAIT; i el consum mitjà de combustible dels
vehicles. En el primer cas, és un factor determinant en el càlcul del que resulta ser
el segon benefici més quantiós, mentre que en els altres dos casos es tracta del
quart major benefici.
Finalment, per la seva gran importància en els resultats, també s’han inclòs
els costos directes del trasllat (demolicions i construcció).
Per a cadascun d’aquests paràmetres, s’ha determinat un rang de variació prou
ampli però mínimament raonable, i s’ha calculat la TIR per als valors extrems i per
a tres valors intermedis. D’aquesta manera, a més d’obtenir l’elasticitat de la TIR,
també es pot avaluar en quina mesura aquesta elasticitat és constant –com caldria
esperar per l’alta linealitat de la formulació matemàtica– i, per tant, fins a quin
punt els resultats són extrapolables més enllà de l’interval analitzat. En aquest
sentit, un indicador molt habitual és el coeficient de regressió lineal (𝑅2 ).
Per a les elasticitats, uns paràmetres que en principi són força rígids, l’interval s’ha fixat en 0’05 de mínim i 0’50 de màxim, la qual cosa representa respectivament entre el 16-25% i el 166-250% dels valors utilitzats en els càlculs.
Per a la valoració del temps d’accés, s’ha establert un interval d’entre 1 i 2’5
per a un valor inicial en els càlculs de 2, és a dir, una variació d’entre el -50% i el
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+25%. Així, aquest interval està centrat més a la baixa que a l’alça perquè aquest
seria el sentit de variació que empitjoraria els resultats i, per tant, el més important d’analitzar.
La ponderació de la barrera del tren s’ha estudiat en tot el seu rang possible
de variació: del 0% al 100%, és a dir, entre que sigui una barrera inexistent i tota
la barrera es degui a la carretera nacional N-II –de manera que el trasllat del tren
no tindria cap repercussió en termes d’efecte barrera–, i el cas invers, que el tren
suposi la totalitat de la barrera i la carretera sigui innòcua. Recordem que el valor
utilitzat en els càlculs ha estat del 50%.
Pel que fa a l’evolució del preu del combustible, l’interval analitzat ha estat
del 0% al 5% anual per sobre de l’IPC, és a dir, una variació respecte al 2% recomanat pel MAIT del -100% al +250%.
El consum de combustible és un paràmetre més estable ja que, com a valor
mitjà del parc mòbil, la seva evolució depèn no només dels canvis tecnològics dels
vehicles nous sinó també de la renovació del parc. Tenint en compte això i que, en
tot cas, els canvis que pogués presentar serien a la baixa, el rang utilitzat en l’anàlisi és del -20% al +5% respecte al consum mitjà actual.
Finalment, s’han estudiat els efectes d’una desviació en els costos directes
del trasllat d’entre el +0% (es compleix el pressupost) i el +100% (es dupliquen els
costos), un rang prou adequat si tenim en compte que, segons el RDL 03-2011
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, un contracte d’obra pública pot arribar a encarir-se fins a un 70% respecte al preu d’adjudicació sense
haver de modificar ni dissoldre el contracte (fins a un 10% en modificacions dels
amidaments, un 10% en modificats tècnics i un 50% en projectes complementaris).

Paràmetre
𝜀𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑉𝑃
𝜀𝑉𝑃−𝑡𝑟𝑒𝑛
𝑘𝑎𝑐𝑐é𝑠
Eliminació barrera (𝑏 𝑖 )
Evolució preu combustible
Consum de combustible
Costos

Escenari 0
de càlcul
0’30
0’20
2
50%
(IPC+)1’36%
+0%
+0%

Rang de variació
mín.
màx.
0’05
0’50
0’05
0’50
1’00
2’50
0%
100%
0%
5%
-20%
+5%
+0%
+100%

La valoració de les elasticitats obtingudes depèn del paràmetre al que facin referència i de l’efecte que aquest tingui sobre la TIR, bé sigui per la seva variabilitat
esperable, bé sigui pel seu pes en els resultats. És per aquest motiu que s’ha calculat la TIR corresponent als extrems del rang considerat per a cada paràmetre.
Sigui com sigui, de forma general i prèvia, elasticitats superiors a 1 són elasticitats
grans en tant que amplifiquen en els resultats les variacions dels paràmetres de
càlcul, mentre que elasticitats inferiors a 1, les amorteixen.
La major elasticitat que presenta la TIR és respecte als costos directes del trasllat,
gairebé del -1’5. És una elasticitat força gran que respon al fet que aquests costos
tenen una relació directa amb els resultats i que hi tenen un gran pes, i és que
suposen el 71% dels costos totals. En tots els resultats d’aquesta primera anàlisi
de sensibilitat, l’única TIR negativa s’ha obtingut precisament per a desviacions
elevades dels costos del trasllat. Tot plegat posa de manifest la gran importància
de realitzar uns pressupostos acurats i prudents, ja que d’aquests dependran en
gran mesura els resultats dels càlculs de rendibilitat del projecte i, per tant, el judici de la conveniència d’executar-lo.
El grau d’eliminació de l’efecte barrera és un altre paràmetre respecte al qual
la TIR presenta una elasticitat gran, propera a 1. Tampoc és un resultat que sorprengui si es té en compte que afecta de forma directa el segon benefici més
quantiós, que suposa més del 20% del total. Com a valors extrem, aquest paràmetre pot donar lloc a una TIR d’entre el 2’21% i el 6’49%, és a dir, tot i haver considerat tot el rang possible de variació d’aquest paràmetre i el seu gran pes en els
resultats, en cap cas causaria pèrdues, encara que sí podria arribar a posar en
qüestió la conveniència de tirar endavant el trasllat.

Elasticitat de la TIR
R2

0’007
-0’241
-0’102
0’984
0’120
0’015
-1’470

1’0000
0’9994
0’9789
0’9992
0’9336
1’0000
0’9816

TIR
mín.
4’33%
2’78%
4’24%
2’21%
4’34%
4’34%
-2’04%

TIR
màx.
4’37%
5’14%
4’57%
6’49%
4’37%
4’35%
4’35%

Taula 4.2-1
Elasticitats de la TIR
Elasticitats de la TIR davant
variacions en alguns paràmetres de
càlcul. Elaboració pròpia.
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1'0

0'9840

Variació TIR (·/1)

0'5
0'1197
0'0147
0'0066
-0'1023
-0'2407

0'0
Costos
Preu combustible
Consum combustible
Efecte barrera
Demanda VP
Demanda tren
Temps d'accés

-0'5

-1'0

-1'5
0

0'2

0'4
0'6
Variació paràmetre (·/1)

I respecte al consum de combustible i a l’evolució del seu preu, l’elasticitat
de la TIR és un ordre de magnitud superior en el segon cas. L’explicació és prou
interessant perquè posa de relleu la importància i el pes de les projeccions de futur i de les actualitzacions. L’evolució del preu estableix en quina mesura augmenta la rellevància del consum de carburant al llarg dels anys o, vist des d’un
punt de vista més matemàtic o comptable, contraresta l’efecte de l’actualització
dels fluxos futurs al present, l’efecte de la taxa de descompte. Aquestes dues elasticitats mostren com els paràmetres de projecció (e.g. evolució del preu del combustible) i actualització de fluxos poden tenir més pes en els resultats que el seu
valor a l’any 0 (e.g. consum de combustible).

؎
-1'4699
0'8

1

Figura 4.2-1. Representació gràfica de les elasticitats de la TIR respecte a diversos paràmetres de càlcul. Elaboració pròpia.

La resta d’elasticitats són relativament petites. Seguint de major a menor,
primer trobem elasticitats a l’entorn del 0’1 i 0’2 (en valor absolut), corresponents
a la demanda del vehicle privat, al preu del combustible i a la valoració del temps
d’accés; i finalment elasticitats inferiors al 0’1 corresponents al consum de combustible i a l’elasticitat de la demanda del tren.
Com a darrer apunt de l’apartat i a tall de curiositat, pot ser interessant observar
la diferència entre les elasticitats davant paràmetres relacionats entre si, com són
les elasticitats de demanda o el consum i l’evolució del preu del combustible.
L’elasticitat de la TIR davant variacions en l’elasticitat de la demanda del vehicle privat és dos ordres de magnitud superior que en el cas del tren. L’explicació
és senzilla: el canvi modal del tren al vehicle privat seria gairebé inexistent, de
manera que l’elasticitat de la demanda del tren amb prou feines té cap paper en
els càlculs; en canvi, el canvi modal del cotxe al tren seria un fenomen rellevant.

El segon exercici d’anàlisi de sensibilitat dels resultats ha consistit en simular escenaris diferents del considerat inicialment en els càlculs que permetin avaluar
algunes de les hipòtesis o consideracions adoptades, o veure quin efecte concret
tindrien certs canvis més o menys imaginables en algunes variables.
Començant amb les hipòtesis i consideracions adoptades al llarg dels càlculs, una
primera assumpció ha estat que la capacitat actual dels combois seria suficient
per assumir l’increment de demanda que generaria el trasllat de la línia R1. Tenint
en compte que aquest increment s’ha estimat en un 5%, aquesta és una hipòtesi
força plausible. Tot i això, s’ha contemplat l’escenari en el que el sistema actual
estigués prou saturat i/o l’increment de demanda resultés ser suficientment important com per requerir un augment de la capacitat del combois per tal de donar
cabuda als nous usuaris. Amb les dades de què es disposa, aquest increment de
demanda s’ha traduït en un allargament dels combois en un cotxe o vagó, la qual
cosa representa un increment de la capacitat dels combois d’un 20%.
Una altra hipòtesi que pot introduir-se fàcilment en l’anàlisi de sensibilitat és
el fet d’haver considerat com a barreres equivalents la línia ferroviària R1 i la carretera nacional N-II. El més probable és que el tren es consideri una barrera major
que la carretera (veure pàgina 31), per això s’ha simulat una eliminació del 60% de
la barrera entre les poblacions costaneres i la platja en aquelles zones on coincideixen el tren i la carretera.

<
Escenaris
de càlcul
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D’altra banda, també és raonable avaluar com variarien els resultats si l’ocupació mitjana dels vehicles augmentés, atès que és força probable que així sigui.
Concretament s’ha simulat un augment del 15% en 30 anys, passant dels 1’3 ocupants actuals a 1’5 ocupants per vehicle a l’any 30 segons una evolució lineal.
Finalment, una darrera hipòtesi sotmesa a l’anàlisi de sensibilitat és el fet de
considerar que el consum mitjà de combustible i les emissions dels vehicles es
mantindrien en valors semblants als actuals. Encara que sigui plausible que
aquests valors vagin disminuint progressivament, atenent als resultats és probable
que el seu efecte en la rendibilitat del trasllat del tren sigui mínim. Tanmateix,
atesa la importància simbòlica que tenen la millora de l’eficiència energètica i la
reducció de la contaminació atmosfèrica davant la creixent sensibilitat mediambiental, s’ha calculat com canviarien els resultats amb una reducció tant del consum
com de les emissions dels vehicles del 20% al cap de 30 anys, seguint una interpolació lineal.
Pel que fa a canvis en els valors utilitzats per a certes variables, s’han utilitzat les
estimacions alternatives per als costos ferroviaris proporcionades pel MAIT o per
ADIF, com també s’ha avaluat com alterarien els resultats els escenaris alt i baix
de projecció demogràfica de l’Idescat.
Per últim, s’ha calculat la rendibilitat per a una desviació dels costos de les
obres del +20% –malauradament, un valor gens estrany a la realitat–, i s’ha comprovat també quin efecte tindria que els usuaris valoressin com a molt més car el
temps d’espera causat per retards, concretament si el consideressin quatre vegades més valuós que el temps de viatge dins el tren.
Calculats tots aquests escenaris, es tanca l’anàlisi calculant els escenaris extrem,
incloent alhora tots els escenaris que milloren els resultats o tots els que els empitjoren. La intenció és acotar la rendibilitat i facilitar una lectura conjunta de totes
les casuístiques considerades.

Començant pel final, els resultats indiquen que és altament improbable que la inversió generés pèrdues en termes socioeconòmics: cap dels escenaris presenta
una TIR negativa a excepció de la superposició de tots els escenaris desfavorables

i, fins i tot en aquest cas, la TIR seria tan sols del -0’51%. Anant a l’altre extrem, la
TIR resultant de la superposició de tots els escenaris favorables seria del 9’61%.
Una primera repassada a nivell individual dels escenaris contemplats permet
observar que gairebé tots es trobarien en TIRs d’entre el 3% que exigeix el Departament de Territori i Sostenibilitat i el 6% que exigeix la Unió Europea. Només un
escenari donaria lloc a una TIR superior al 6%: les estimacions alternatives de costos menors als utilitzats inicialment. I només dos escenaris presentarien TIRs inferiors al 3%: una desviació dels costos de les obres del +20%; i l’augment dels costos
associat a la compra dels cotxes necessaris per allargar els combois.
Els escenaris que causen majors canvis en els resultats són els relacionats amb els
costos de les obres, un cop més per la seva influència directa en els resultats i pel
seu gran pes. D’entre aquests, destaca la comparativa entre l’escenari basat en les
estimacions de costos més favorables i el basat en les més desfavorables: lluny de
ser simètrics, el primer causa un augment de la TIR del +3’81%, mentre que l’altre
en causa una reducció del -0’51%. Això significa que les estimacions de costos utilitzades inicialment són força conservadores respecte a les estimacions disponibles.
Altres escenaris amb variacions de la TIR de l’ordre de dècimes són els associats a l’efecte barrera, a les projeccions demogràfiques i a la valoració del temps
d’espera degut a retards. Considerar que el tren representa el 60% de la barrera
que suposa conjuntament amb la carretera –en lloc del 50% contemplat inicialment en els càlculs– causa un increment del +0’42%, un canvi força modest tenint
en compte que afecta al segon major benefici. Tampoc els escenaris alt i baix de
projecció demogràfica produeixen canvis importants, del +0’42% i el -0’52% respectivament, una variació no-simètrica respecte a l’escenari 0 de càlcul perquè
tampoc ho són les projeccions mateixes. Per últim, duplicar el valor del temps perdut per retards associats a incidències en la línia R1 tampoc genera variacions significatives de la TIR (+0’35%), i és que només intervé en l’ 1’18% dels beneficis.
Per acabar, els tres escenaris restants causen variacions centesimals o inferiors en la TIR. En els casos del consum dels vehicles i de les seves emissions, ja era
el que s’esperava. La novetat l’aporta l’ocupació dels vehicles: el seu augment del
15% al cap de 30 anys només causa un increment del +0’07% en la TIR. Que l’ocupació dels vehicles augmentés faria que la captació d’usuaris del tren equivalgués
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Escenari
Escenari 0
Costos: augment de la llargada dels combois en un cotxe

VAN

ΔVAN

€ 2015

€ 2015

-37.349.823

TIR

ΔTIR

+4'35%

-129.397.823

-92.048.000

+1'68%

-2'67%

-27.941.626

+9.408.198

+4'77%

+0'42%

-38.692.266

-1.342.443

+4'28%

-0'07%

-37.602.056

-252.233

+4'34%

-0'01%

-37.406.414

-56.590

+4'35%

-0'00%

35.038.597

+72.388.420

+8'16%

+3'81%

-51.252.733

-13.902.910

+3'85%

-0'50%

-28.734.613

+8.615.210

+4'77%

+0'42%

-47.228.214

-9.878.391

+3'83%

-0'52%

-80.421.726

-43.071.903

+2'93%

-1'42%

-29.597.258

+7.752.565

+4'70%

+0'35%

61.309.653
-37.349.823
-226.772.824

+98.659.476
-189.423.001

+9'61%
+4'35%
-0'51%

+5'27%
-4'86%

20% d'increment de capacitat (increment de demanda estimat: 5%)

Efecte barrera: percepció d'eliminació del 60% de la barrera
(en lloc del 50%)

Ocupació dels vehicles: 1'3 pax/veh a any 0, 1'5 pax/veh a any 30
(interpolació lineal)

Consum de combustible: disminució del 20% a l'any 30
respecte als valors mitjans actuals (any 0). Interpolació lineal.

Emissions del trànsit viari: disminució del 20% a l'any 30
respecte als valors mitjans actuals (any 0). Interpolació lineal.

Costos ferroviaris: estimacions alternatives favorables
(s'han adoptat alhora totes les estimacions de costos menors que les adoptades inicialment)

Costos ferroviaris: estimacions alternatives desfavorables
(s'han adoptat alhora totes les estimacions de costos majors que les adoptades inicialment)

Projecció demogràfica: escenari alt
(segons les previsions de l'Idescat. ∆q_any30 = 651'498 pax Vs. 557.572 pax)

Projecció demogràfica: escenari baix
(segons les previsions de l'Idescat. ∆q_any30 = 458'582 pax Vs. 557.572 pax)

Costos directes del trasllat: desviació del +20%
(costos de les obres: demolició i construcció)

Valoració del temps d'espera per retard = x4
(1h d'espera per retard = 4h de viatge dins el tren)

Escenari màxim favorable
Escenari 0
Escenari màxim desfavorable
Taula 4.2-2. Rendibilitat del trasllat de la línia R1 en diferents escenaris de càlcul. Elaboració pròpia.
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Figura 4.2-2. Representació gràfica del VAN per a diferents escenaris de càlcul.

Figura 4.2-3. Representació gràfica de la TIR per a diferents escenaris de càlcul.

Elaboració pròpia.

Elaboració pròpia.
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a una disminució menor del trànsit. Això faria que alhora es reduïssin diversos beneficis menors però sobretot que es reduís també el segon major cost: d’una
banda, disminuirien l’estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat, l’estalvi en
els costos d’ús i manteniment del vehicle privat, la reducció de l’accidentalitat, de
les emissions, de la contaminació acústica i de la perillositat de la N-II; i d’altra
banda, disminuiria l’increment del temps total de viatge per als usuaris que passarien del vehicle privat al tren. Els resultats de l’anàlisi de sensibilitat mostren que
la reducció d’aquest cost compensa sobradament la disminució de tots els beneficis afectats.

؎
>
Conclusions

Les conclusions de l’anàlisi de sensibilitat són positives: l’escenari 0 de càlcul resulta estar força centrat entre els escenaris més o menys imaginables o previsibles, i l’única casuística que pot posar en perill la rendibilitat socioeconòmica
del projecte són desviacions significatives en els costos de les obres. És a dir: (1)
la probabilitat de que el projecte resulti socioeconòmicament no-rendible és molt
baixa; (2) els resultats són robustos o poc sensibles als canvis més previsibles en
els paràmetres de càlcul; i (3) els resultats evidencien la importància d’un projecte
i un pressupost ben fets i fiables com a element clau per poder avaluar amb certesa la conveniència d’executar el trasllat de la línia R1.
Ni la reducció del consum mitjà de combustible dels vehicles, ni de les seves
emissions, ni l’augment del preu dels carburants, ni de l’ocupació dels vehicles,
com tampoc l’augment del valor donat al temps d’accés o al temps d’espera degut
a retards, ni canvis en les projeccions demogràfiques han mostrat un efecte rellevant en els índex de rendibilitat del projecte.
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 4.3
Discussió dels resultats
La TIR obtinguda –del +4’35%– es troba entre el +3% mínim que exigeix la Generalitat de Catalunya i el 6% de la Unió Europea. En termes de VAN a 30 anys, això
equival a uns -37 M€ amb la taxa de descompte de la UE, però a uns +24’5 M€
segons el criteri de la Generalitat. Conjuntament amb les conclusions de l’anàlisi
de sensibilitat, segons les quals és altament probable que la TIR real es mantingui
en aquest interval, el que tot això implica és que la discussió no és tant si la inversió seria socioeconòmicament rendible o no, sinó si seria “prou” rendible.
Per tant, en aquest sentit, la decisió seria més política que tècnica.
Davant aquesta situació, pot resultar especialment convenient repassar totes les
hipòtesis adoptades al llarg dels càlculs de les quals encara no s’ha valorat l’efecte
que podrien tenir en la rendibilitat, tant en direcció com en magnitud:
– No es generaria nova demanda (pàgina 22)
És una hipòtesi conservadora. Una manera aproximada de veure-ho és suposant
un creixement demogràfic major al previst inicialment, com s’ha fet en l’anàlisi de
sensibilitat amb l’escenari alt de projecció demogràfica de l’Idescat. En definitiva,
la generació de demanda no deixa de ser un increment progressiu del conjunt de
persones que es desplacen. Com el creixement demogràfic. Doncs bé, segons els
càlculs de l’anàlisi, un +327% en la taxa anual de creixement demogràfic implica
un +0’42% en la TIR, la qual cosa equival a una elasticitat de la TIR de 0’0013. Per
tant, efectivament es tracta d’una hipòtesi conservadora però amb una importància mínima en els resultats.
No obstant això, cal introduir una excepció important: en cas que la nova
demanda fos suficientment significativa com per a que la capacitat sobrant o no-

utilitzada amb què actualment opera la línia R1 no fos suficient per assumir-la,
caldria augmentar la capacitat dels combois, un cost força elevat tal i com també
s’ha pogut comprovar en l’anàlisi de sensibilitat (-2’67% de TIR). De totes maneres,
és una doble condició que és improbable que es produeixi, atesos els nivells de
desenvolupament urbanístic, econòmic i demogràfic ja assolits al Baix Maresme.
Però de donar-se aquesta eventualitat, haver considerat que no es generaria nova
demanda es convertiria en una hipòtesi clarament optimista.
– Els trajectes cap a Barcelona s’escapcen al riu Besòs, i els trajectes cap a Mataró
s’escapcen a la riera d’Agell (pàgina 22)
És una hipòtesi conservadora però amb un impacte reduït en els resultats, ja que
minimitza beneficis que només suposen el 4’77% del total.
– Es negligeix la mobilitat interna del Baix Maresme (pàgina 24)
Probablement sigui una hipòtesi lleugerament optimista.
Aquesta hipòtesi –recordem– té efectes diversos i contraposats. En primer lloc,
sobreestima la longitud dels trajectes per als usuaris que canviessin el vehicle privat pel tren i, per tant, també el seu temps total de viatge. I en segon lloc, al sobreestimar el temps total de viatge per a aquests usuaris, en minimitza la millora
relativa, per la qual cosa infravalora el canvi modal.
Sobreestimar la longitud dels trajectes implica sobreestimar tots aquells beneficis que en depenen: la reducció de les emissions contaminants, del cost d’ús i
manteniment dels vehicles, i de la contaminació acústica. Però, alhora, infravalorar el canvi modal implica infravalorar tots els efectes que en depenen: per part
dels beneficis, la reducció de les emissions contaminants, del cost d’ús i manteniment dels vehicles, de la contaminació acústica, de l’accidentalitat viària, del
temps de viatge per al vehicle privat i de la perillositat de la N-II; i per part dels
costos, l’augment del temps total de viatge per als usuaris que passessin del vehicle privat al tren.
És a dir, d’una banda tenim tres beneficis que es sobreestimen i s’infravaloren alhora. Per tant, d’entrada podríem considerar que l’efecte final net sobre
aquests tres beneficis acaba sent més o menys neutre. I d’altra banda, tenim un
conjunt de beneficis infravalorats que representen el 8’26% del total, i un cost
també infravalorat que representa el 15’71% del total. Si tenim en compte que els
beneficis i els costos són d’un ordre de magnitud semblant, podríem esperar que
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negligir la mobilitat interna del Baix Maresme portés a sobreestimar lleugerament
la rendibilitat del projecte, ja que redueix més els costos que els beneficis.
Una manera de verificar tot aquest raonament és observant quin efecte tindria disminuir l’elasticitat de la demanda del vehicle privat, que equival a disminuir
artificiosament el canvi modal. I la conclusió és que –efectivament– l’efecte seria
mínim, tal i com indica la baixa elasticitat de la TIR respecte a l’elasticitat de la
demanda del vehicle privat: -0’0066 (pàgina 74). De totes maneres, cal tenir present que aquesta elasticitat correspon a un càlcul en el que no s’ha tingut en
compte que negligir la mobilitat interna del Maresme sobreestima les distàncies
dels trajectes de parts dels usuaris. Per tant, la millora de la rendibilitat seria una
mica superior, però no gaire més si tenim en compte que els beneficis sobreestimats només representen el 4’77% del total.

De fet, les dades indiquen que els usuaris que van a l’estació a peu són molt més
nombrosos que els que hi van en autobús, fins i tot per a les poblacions de muntanya. Això pot voler dir dues coses: o bé el servei d’autobús és molt dolent i la
gent considera que li surt més a compte caminar força que agafar l’autobús; o la
proximitat del tren (és a dir, l’accessibilitat) té un pes molt significatiu en el seu ús.
Sense treure raó a la segona explicació, la més plausible sembla ser la primera, la
qual cosa donaria molta importància a la millora del transport públic local facilitada pel trasllat del tren. La segona possibilitat implicaria que apropar el tren al
centre de gravetat de les poblacions sí podria generar nova demanda, donant més
rellevància a la millora de l’accessibilitat.

– S’assumeix que les freqüències de pas i els itineraris dels autobusos locals no
canviarien (pàgina 25)

Aquesta és una hipòtesi difícil de valorar. En tot cas, tenint en compte que la reducció de l’accidentalitat només suposa el 0’44% dels beneficis, no és una hipòtesi
important.

És una hipòtesi clarament conservadora però amb un impacte en els resultats incert. Recordem que una de les assumpcions del plantejament inicial era precisament que el servei de transport públic local aprofitaria la millora de l’accessibilitat
al tren i l’increment de demanda que aquesta millora generaria per guanyar usuaris i millorar tant els trajectes com les freqüències. Això no tan sols milloraria el
servei tant als usuaris que l’utilitzen per anar al tren com a la resta d’usuaris, sinó
que reduiria el seu dèficit pressupostari.
Més enllà d’aquesta millora per l’hipotètic augment de les freqüències de
pas –molt baixes actualment–, per als usuaris que prenen l’autobús per anar al
tren no representaria cap altre gran canvi. Els itineraris de les línies d’autobús locals responen, bàsicament –i justament–, a la necessitat de connectar les poblacions de la falda de la Serralada Litoral amb les estacions de tren. Així, pel que fa a
aquestes poblacions, com que les estacions futures se situarien en els eixos viaris
que les connecten amb les poblacions costaneres –és a dir, els eixos pels quals ja
transcorren els autobusos–, les línies actuals ja donarien prou bon servei als usuaris que anessin a l’estació de tren amb transport públic. I pel que fa a les poblacions costaneres, la majoria dels usuaris que en provenen es desplacen fins al tren
a peu: com acabem de dir, les línies d’autobús estan pensades per servir a les poblacions de muntanya, més que a les de mar, i són poblacions relativament petites,
de manera que anar a peu generalment surt més a compte que prendre l’autobús.

– La reducció de l’accidentalitat seria equivalent a la disminució del volum de trànsit (pàgina 26)

– Es negligeix el benefici mediambiental d’alliberar la superfície que actualment
ocupa el tren (pàgina 29)
Tot i que probablement seria un benefici molt petit, perquè ni tan sols tota la superfície alliberada es reservaria a la mobilitat de les platges, no deixa de ser una
hipòtesi conservadora en tant que no comptabilitza un benefici.
– S’assumeix que no totes les estacions es demolirien (pàgina 33)
Atès que els costos de remodelació s’han estimat una mica més cars que els costos
de demolició, és una hipòtesi conservadora, però amb poc efecte sobre els resultats.
I finalment:
– S’assumeix que els usuaris captats pel tren del vehicle privat anirien a l’estació o
bé a peu o bé en autobús, però no en cotxe (pàgina 36)
És difícil determinar si aquesta hipòtesi és optimista o conservadora, però amb
tota probabilitat l’efecte sobre la rendibilitat del trasllat seria força limitat. Que la
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proporció d’usuaris que es desplaça a l’estació de tren amb cotxe creixés, implicaria un augment de la captació d’usuaris, ja que el temps d’accés en cotxe és –amb
diferència– el menor dels tres modes de transport i, per tant, la millora mitjana
del temps total de viatge seria major. Segons els resultats obtinguts i el que s’ha
explicat ja, una captació d’usuaris major seria –a priori– negatiu per a la rendibilitat del projecte, tot i que en una mesura amb prou feines perceptible. No obstant
això, que el seu efecte sigui negatiu es deu a l’empitjorament del temps total de
viatge per als usuaris que canviessin el cotxe pel tren, un empitjorament basat –
entre altres factors però precisament– en el temps mitjà d’accés, que en aquesta
hipòtesi seria millor del calculat. Tot plegat fa que, en resum, es tracti d’una hipòtesi amb un efecte difícil de preveure sense realitzar de nou tots els càlculs. En tot
cas, seria un efecte petit.
En resum: gairebé totes les hipòtesis adoptades –tant les discutides en aquest
apartat com les discutides al llarg de la formulació matemàtica– són conservadores, i les que no ho són, sembla que tindrien un efecte molt limitat en la rendibilitat del projecte. A més, cal recordar també que no s’ha pogut comptabilitzar
l’estalvi dels sobrecostos en el manteniment de la R1 perquè ADIF no ha facilitat
les dades. Tot plegat podria ser un argument més a favor de l’execució del trasllat.

Entrant a desglossar els resultats, que el major benefici sigui la millora de l’accessibilitat al tren converteix la inversió en una inversió gairebé finalista: l’operador
de la infraestructura ferroviària (i/o altres administracions públiques) executaria
una despesa eminentment per al benefici directe dels seus usuaris.
Respecte a la seva distribució territorial, els resultats posen de manifest que
el factor clau en la millora de l’accessibilitat al tren és en quin grau l’urbanisme de
les poblacions costaneres s’ha dirigit cap al mar: com més orientat a la costa sigui
l’urbanisme, és a dir, com més excèntric sigui, més perdrà en accessibilitat aquella
població. I els resultats ho evidencien molt clarament: la població més excèntrica
és Vilassar de Mar, i és la que hi surt perdent més (+169%); després tenim el Masnou (+44%), i finalment Premià de Mar (-19%), que és –de les tres– la població que
més s’ha desenvolupat cap a l’autopista (I) . Aquesta distribució té una gran influència en els resultats perquè el major empitjorament de l’accessibilitat es dóna
justament a la població amb més habitants, de manera que l’efecte sobre el valor

de la millora mitjana de l’accessibilitat és màxim. Per això és especialment important fer una lectura d’aquests resultats desglossada en l’espai (veure pàgina 70).
El segon major benefici seria la revaloració immobiliària. En aquest punt és important destacar que aquesta revaloració no s’ha d’entendre com una inversió pública
que reverteix en un benefici privat, sinó més generalment que aquest benefici privat és una conseqüència i una manera indirecta de quantificar la millora de la qualitat de vida a la zona, de l’atractiu de la façana costanera i de l’accessibilitat a la
platja. És a dir: per més que el benefici econòmic quantificat sigui per a privats,
aquest benefici es deu al benefici social generat. A més, cal tenir present que part
d’aquest benefici econòmic passaria a les arques públiques dels ajuntaments, per
exemple via l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que és una de les majors fonts
d’ingressos municipals i una manera de socialitzar els guanys. Tanmateix, aquest
mateix efecte pot tenir conseqüències negatives per a alguns dels veïns de la zona:
aquells que haguessin de mudar-se per no poder assumir l’increment de l’IBI, o
veiessin apujat excessivament el seu lloguer. En cas que aquest fenomen fos mínimament generalitzat, podríem parlar de gentrificació, de manera que convindria
que els ajuntaments involucrats estiguessin atents a aquesta eventualitat.
Finalment, un darrer aspecte molt interessant a observar és que els costos indirectes serien pràcticament inexistents. D’una banda hi hauria l’increment del
temps total de viatge per als usuaris que passessin del vehicle privat al tren, però
no ho hauríem d’entendre realment com un cost sinó que, en definitiva, si canviarien de mode de transport seria senzillament perquè considerarien que aquest
cost estaria compensat per altres beneficis del tipus major comoditat, fiabilitat,
seguretat, ..., etcètera. I d’altra banda, hi ha el petit cost mediambiental de l’ocupació de terrenys actualment naturals, però seria un cost sobradament compensat per beneficis mediambientals com la reducció de les emissions contaminants
o la recuperació d’una mica de marge de mobilitat per a les platges per l’alliberament de la superfície actualment ocupada pel tren (un benefici que, per cert, no
s’ha pogut incorporar en els càlculs). Aquest protagonisme absolut dels costos de
les obres és el que explica perquè tenen tant de pes en la rendibilitat del projecte.

(I) Probablement per dues raons: (1) l’espai entre l’autopista i el mar és menor que a Vilassar de
Mar; i (2) l’orografia és molt menys accidentada que al Masnou.

Resultats | 81

Anàlisi de la viabilitat socioeconòmica del trasllat
al lateral de l’autopista C-32 de la línia ferroviària R1 en el seu tram Montgat–Mataró

Treball Final de Màster – Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB, UPC)
Joan Botey i Bassols

82

5

Conclusions

El plantejament de partida d’aquest treball era que els arguments esgrimits amb
més força des del món polític i mediàtic local per defensar el trasllat cap a l’interior
de la línia de tren R1 de Rodalies de Catalunya en el seu tram pel Baix Maresme,
no serien suficient per justificar aquesta inversió des del punt de vista de rendibilitat socioeconòmica. Aquests arguments eren l’eliminació de l’efecte barrera que
suposa el tren entre les poblacions costaneres i la platja, i la millora de la qualitat
i l’atractiu de la façana costanera de la zona.
El plantejament seguia amb que, tanmateix, si es tinguessin en compte altres
efectes derivats del trasllat, potser sí que la inversió resultaria rendible. Aquests
altres efectes eren la millora de l’accessibilitat al tren i les seves derivades, i l’eliminació dels sobrecostos causats per l’actual ubicació de la línia de tren a primera
línia de costa. Aquesta era la qüestió central de l’estudi.

1

Doncs bé, la primera conclusió és que –efectivament– l’eliminació de l‘efecte barrera del tren i la millora de la façana costanera no serien suficient per fer rendible
el trasllat del tren, però que afegint tota la resta d’efectes derivats sí que la inversió podria ser rendible des del punt de vista socioeconòmic.
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2

La segona conclusió està relacionada amb aquest condicional: en aquests casos el
terme “rendible” sovint equival més aviat a “prou rendible”, de manera que és un
terme relatiu al criteri de l’inversor. La Unió Europea considera rendible una inversió que presenti una TIR igual o superior al 6%, mentre que el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya considera que un 3% és suficient. Així que, tenint en compte que la TIR del trasllat és del 4’35%, es pot considerar que és rendible o no en funció del criteri que s’adopti.

3
4

Sigui com sigui, d’entrada cal dir que la probabilitat de que el trasllat resultés socioeconòmicament no-rendible sembla ser molt baixa –segons es desprèn de
l’anàlisi de sensibilitat–, i en canvi és molt probable que la TIR real del projecte
acabés situant-se justament en la forquilla del 3-6%. Aquest fet dota la decisió
d’executar o no el trasllat d’un caràcter especialment polític.
Sent aquest el cas, és particularment interessant jutjar fins a quin punt els càlculs
han estat més o menys prudents. I la conclusió és que són càlculs clarament conservadors. La justificació és doble. D’una banda: totes les hipòtesis i consideracions realitzades o bé han estat conservadores o bé resulten tenir un efecte mínim
en els resultats. I de l’altra: l’anàlisi de sensibilitat situa l’escenari 0 de càlcul força
centrat respecte als escenaris alternatius que s’han cregut més o menys imaginables o previsibles. I tot això sense tenir en compte que no s’han pogut incloure
alguns beneficis, com són el sobrecost de manteniment de l’actual línia R1 derivat
de la seva ubicació actual, el benefici mediambiental de l’alliberament de superfície a la costa o els beneficis sobre el sistema de transport públic local.

5
6
7

Un altre aspecte que podria ajudar a decidir sobre la major o menor conveniència
d’impulsar el projecte és que es tractaria d’una inversió gairebé finalista: més del
66% dels beneficis serien per als usuaris actuals del tren.
La sisena conclusió és que només hi ha un factor que podria alterar d’un forma
significativa els resultats: els costos de les obres. I és que la rendibilitat presenta
una sensibilitat força baixa respecte a la resta de factors.
Aquest gran pes dels costos de les obres en la rendibilitat del trasllat es deu a que
els costos indirectes són gairebé inexistents.

8
9

I això porta a la vuitena conclusió: de cara a prendre la decisió de tirar o no endavant el trasllat, un element clau per valorar amb certesa la rendibilitat socioeconòmica de la inversió seria disposar d’un projecte constructiu detallat i amb un
pressupost acurat.
Parlant del projecte, la novena conclusió fa referència al traçat de la línia futura.
Aquest estudi ha apostat per l’alternativa que sembla més barata i senzilla d’implementar, però el posicionament dels ajuntaments i del Consell Comarcal del Maresme ha estat majoritàriament a favor del soterrament de la línia creuant els
centres de les poblacions costaneres. Aquesta opció no només seria molt més
cara que la proposada en aquest estudi sinó que, a més, reduiria substancialment
la millora de l’accessibilitat al tren i també tots els efectes que en deriven. És a dir:
augmentaria notablement un cost que mostra un pes determinant en la rendibilitat del projecte alhora que minimitzaria els majors beneficis del trasllat de la línia.
Atenent als resultats, molt probablement aquesta seria una possibilitat que no
quedaria justificada en termes de rendibilitat socioeconòmica.

10

Altres estudis complementaris que afinarien i completarien les conclusions
d’aquest treball podrien ser l’anàlisi de les conseqüències del trasllat del tren en
el transport públic local i els seus comptes, un estudi de mobilitat detallat o l’estudi de la dinàmica costanera al Baix Maresme. En aquest sentit, és interessant
tenir present que l’adaptació del sistema de transport públic local del Maresme a
la nova línia de tren seria una mesura de gran interès per tal d’aprofitar i potenciar
les sinèrgies entre ambdós serveis (autobús local i tren), i podria representar un
benefici important a incorporar al balanç. També l’estudi de la mobilitat de les
platges permetria valorar l’efecte mediambiental d’alliberar superfície actualment
urbanitzada a la costa.
Fos com fos, tant l’estudi sobre el transport públic local com el de mobilitat
ajudarien a jutjar en quina mesura el trasllat podria realment articular les solucions als problemes estructurals del Baix Maresme.

11

En tot cas –per acabar i responent a una altra pregunta del plantejament inicial–,
l’onzena conclusió és que sembla altament improbable que el canvi modal que
pogués produir el trasllat del tren fos suficientment significatiu com per facilitar
la desviació del trànsit restat de la N-II cap a la C-32 sense col·lapsar l’autopista,
ja que els resultats apunten a que els efectes sobre el trànsit serien mínims.
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𝑑𝐵−20

Distància recorreguda en la B-20

(km)

𝑑𝐶−31

Distància recorreguda en la C-31

(km)

𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑜𝑏𝑙.

Distància entre l’estació i la població que serveix

(km)

𝑑𝑀𝑎𝑡.−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝐶−32

Distància entre Mataró i Montgat anant per la C-32

(km)

𝑑𝑀𝑎𝑡.−𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

Distància entre Mataró i Montgat anant per la N-II

(km)

𝑑𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡−𝐵𝑒𝑠ò𝑠

Distància mitjana entre Montgat i el riu Besòs anant
per la B-20 o per la C-31
Distància recorreguda en població, és a dir, des del
centre de gravetat de la població (o zona) fins a la via
en qüestió (N-II o C-32)
Distància recorreguda en la via en qüestió (N-II o
C-32)

(km)

𝑓

Freqüència mitjana de pas dels combois

(h-1)

𝑓𝑔𝑣𝑖𝑎

Mitjana anual de ferits greus en accidents a la via en
qüestió
Mitjana anual de ferits lleus en accidents a la via en
qüestió

(pax/any)

ℎ𝑎𝑏.𝐵𝑀

Habitants (actuals) del Baix Maresme

(pax)

ℎ𝑎𝑏.𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Total d’habitants (actuals) servits per cada estació del
Baix Maresme
Habitants (actuals) de cada població o zona del Baix
Maresme

(pax)

𝐼𝐶

Intensitat horària per carril

(veh/(h·carril))

𝑖𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟

Tipus d’interès legal del diner

(%/any)

𝐼𝑀𝐷

Intensitat Mitjana Diària

(veh/dia)

𝐼𝑀𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝐶−32

IMD a la C-32 corresponent a l’accés i a la direcció en
qüestió

(veh/dia)

𝐼𝑀𝐷𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼

IMD a la N-II a l’alçada de Mataró

(veh/dia)

𝐼𝑀𝐷𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

IMD a la N-II a Montgat (enllaç de la N-II i la C-32)

(veh/dia)

Volum de trànsit a la via en qüestió (N-II o C-32) a
l’alçada de la riera d’Agell
Volum de trànsit a la via en qüestió (N-II o C-32) a
l’alçada de l’enllaç d’ambdues vies a Montgat
Valoració del temps d’accés respecte al temps de
viatge dins del tren

(veh/dia)

𝑑𝑝𝑜𝑏𝑙.

 A.1
Relació de variables

𝑑𝑣𝑖𝑎

𝑓𝑙𝑙𝑣𝑖𝑎
𝑏𝑖

Proporció d’eliminació de les barreres entre la població 𝑖 i la
platja

(·/1)

𝑐

Nombre de carrils de la via, suma dels dos sentits

𝐶𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔.𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑠

Cost d’allargar els combois de la línia R1

(€)

𝐶𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒

Cost de compra d’un cotxe (o vagó)

(€)

𝐶𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙.

Cost de demolició d’una estació

(€)

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Cost quilomètric de construcció d’una estació de tren de
rodalies

(€/km)

ℎ𝑎𝑏.𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó

𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎

Cost quilomètric de construcció de la línia de tren

(€/km)

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

Cost unitari anual de manteniment d’una estació de rodalies

(€/(u·any))

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑙í𝑛𝑖𝑎

Cost quilomètric anual de manteniment d’una línia de
rodalies
Cost quilomètric anual de manteniment de la línia de
referència

(€/(km·any))
(€/(km·any))

𝐼𝑀𝐷𝑣𝑖𝑎,𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.𝑅1

Cost quilomètric anual de manteniment de la línia R1

(€/(km·any))

𝐼𝑀𝐷𝑣𝑖𝑎,𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠

Cost quilomètric dels materials de la línia de tren

(€/km)

𝐶𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙.

Cost de remodelació d’una estació per a nous usos

(€)

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡.,𝑟𝑒𝑓.

𝑘𝑎𝑐𝑐é𝑠

(km)

(km)

(pax/any)

(pax)

(veh/dia))
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Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït als
municipis de referència
Volum de trànsit en l’escenari actual a l’accés que
correspongui a la població en qüestió, a la via en qüestió (N-II
o C-32) i en la direcció en qüestió (Barcelona o Mataró).
4 variables per cada població (2 vies i 2 direccions).

Proporció del trànsit de l’accés en qüestió , a la via en qüestió
(N-II o C-32) i en la direcció en qüestió (cap a Barcelona o cap a
Mataró)
Valoració del temps d’espera respecte al temps de viatge dins del
tren
Proporció del trànsit viari generat al Baix Maresme que assumeix
la via en qüestió (N-II o C-32)
Longitud del tram de l’actual línia R1 que transcorre pel Baix
Maresme
Longitud del tram de la futura línia R1 que transcorrerà pel Baix
Maresme

(·/1)

𝑚𝑣𝑖𝑎

Mitjana anual de morts en accidents a la via en qüestió

(pax/any)

𝑛𝐶

Nombre de combois cancel·lats a causa de la incidència 𝑖

𝑞𝐵−20+𝐶−31,𝑎

Trànsit viari lleuger originat al Baix Maresme en l’escenari
actual
Volum de trànsit al conjunt B-20–C-31 a l’alçada de Montgat,
provinent de la N-II i de la C-32

𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖𝑠

Nombre de combois que serveixen la línia R1

𝑞−>𝐵𝐶𝑁

Trànsit lleuger originat a cada població en sentit Barcelona

(veh/any)

𝑛𝑐𝑜𝑡𝑥𝑒𝑠,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑜𝑖

Nombre de cotxes que caldria afegir als combois per absorbir
l’increment de demanda degut al trasllat del tren

𝑞𝐶−32,𝑚,𝑎

Volum de trànsit mitjà a la C-32 al seu tram Mataró–Montgat

(pax/any)

𝑛𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙.

Nombre d’estacions a demolir

𝑞𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁

(veh/any)

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑓

Nombre d’estacions de la futura línia

𝑛𝑅

Nombre de combois amb retards causats per la incidència 𝑖

𝑞𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.

Trànsit lleuger de la C-32 originat a la població en sentit
Barcelona
Trànsit lleuger de la C-32 originat a la població en sentit
Mataró

𝑛𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙.

Nombre d’estacions a remodelar

𝑞𝑀𝑎𝑡.,𝑁−𝐼𝐼

Volum de trànsit lleuger a la N-II a Mataró

(veh/dia)

𝑝𝑎𝑐𝑐é𝑠
𝑝𝑎𝑥
⁄𝑣𝑒ℎ
𝑝𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó,𝑁−𝐼𝐼

Proporció de vehicles pesants a l’accés en qüestió

𝑞−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

Trànsit lleuger originat a cada població en sentit Mataró

(veh/any)

𝑞𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

Volum de trànsit lleuger a la N-II a Montgat (enllaç de la N-II i
la C-32)

(veh/dia)

𝑝𝑀𝑜𝑛𝑡𝑔𝑎𝑡,𝑁−𝐼𝐼

𝑘𝑑𝑖𝑟.,𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑣𝑖𝑎

𝑘𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
𝑘𝑣𝑖𝑎
𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑎
𝐿𝑅1,𝐵𝑀,𝑓

𝐵𝑀
̅̅̅
𝑃𝐶

𝑃𝐶 𝑖
0

̅̅̅
𝑃𝐶

𝐵𝑀
̅̅̅̅
𝑃𝑀

𝑃𝑀 𝑖

0
̅̅̅̅
𝑃𝑀

𝑞𝑎𝑐𝑐é𝑠−>𝑑𝑖𝑟.,𝑣𝑖𝑎,𝑎
(·/1)
(km)
(km)

(veh/any)

𝑞𝐵𝑀,𝑎

Trànsit viari originat al Baix Maresme en l’escenari actual

(pax/any)

𝑞𝐵𝑀,𝐶−32𝑎

Trànsit a la C-32 originat al Baix Maresme

(pax/any)

𝑞𝐵𝑀,𝑁−𝐼𝐼,𝑎

Trànsit a la N-II originat al Baix Maresme

(pax/any)

𝑞𝐵𝑀,𝑣𝑙𝑙,𝑎

(·/1)

(€/m2)

(veh/any)
(pax/any)

(veh/any)

Ocupació mitjana dels vehicles

(pax/veh)

Proporció de vehicles pesants a la N-II a l’alçada de Mataró

(·/1)

𝑞𝑁−𝐼𝐼,𝑚,𝑎

Volum de trànsit mitjà a la N-II al seu tram Mataró–Montgat

(pax/any)

Proporció de vehicles pesants a la N-II a Montgat (enllaç de la
N-II i la C-32)
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana
costanera del Baix Maresme
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana
costanera del municipi 𝑖
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la façana
costanera dels municipis de referència
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït als municipis
costaners del Baix Maresme
Preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït al municipi 𝑖

(·/1)

𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁

Trànsit lleuger de la N-II originat a la població en sentit
Barcelona

(veh/any)

(€/m2)

𝑞𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.

Trànsit lleuger de la N-II originat a la població en sentit Mataró

(veh/any)

𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑎

Volum de trànsit mitjà en l’escenari actual a la via en qüestió

(veh/any)

𝑞𝑣𝑖𝑎,𝑚,𝑓

Volum de trànsit mitjà en l’escenari futur a la via en qüestió

(veh/any)

𝑟

Taxa de descompte

(·/1)

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Superfície de conreus que ocuparia la futura línia R1

(ha)

𝑆𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠

Superfície de prats (o similar) que ocuparia la futura línia R1

(ha)

𝑆𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó

Superfície total d’immoble construït afectada per la
revaloració

(m2)

(€/m2)
(€/m2)
(€/m2)
(€/m2)
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𝑇

Període d’anàlisi

(anys)

𝑢𝑝𝑒𝑢

Usuaris de la població que es desplacen fins a l’estació a peu

(pax/any)

𝑡𝐶−32−>𝐵𝐶𝑁

(h)

𝑢 𝑇𝑃

(pax/any)

𝑡𝑖

Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població
fins al riu Besòs anant per la C-32
Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població
fins a la riera d’Agell anant per la C-32
Retard mitjà del combois degut a la incidència 𝑖

𝑇𝐼𝑅

Taxa Interna de Rendibilitat

(·/1)

𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝐵𝐶𝑁

Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població
fins al riu Besòs anant per la N-II
Temps total mitjà de viatge en vehicle privat des de la població
fins a la riera d’Agell anant per la N-II
Temps mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins al
riu Besòs
Temps mitjà de viatge en vehicle privat des de la població fins a
la riera d’Agell
Temps total de viatge entre l’estació i la població en transport
públic
Temps d’accés al tren, en l’escenari actual (−𝑎 ) o en el
futur (−𝑓 )

(h)

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝐵𝐶𝑁

(h)

𝑣𝑓𝑙𝑙

(h)

𝑣𝑚

(h)

𝑣𝑝𝑒𝑢

Temps de viatge (dins del tren) entre l’estació i Sant Adrià de
Besòs

(h)

𝑣𝑣𝑖𝑎
𝑣𝑉𝑃,𝑝𝑜𝑏𝑙.

Usuaris de la població que es desplacen fins a l’estació en
transport públic (autobús)
Usuaris en l’escenari actual de les estacions compreses entre
Cabrera de Mar–Vilassar de Mar i Montgat Nord, ambdues
incloses
Usuaris de la població que es desplacen fins a l’estació en
vehicle privat
Usuaris que en un dia feiner es desplacen a/des de cada estació
del Baix Maresme en vehicle privat.
Valor Actual Net
Mitjana anual de vehicles accidentats a la via en qüestió
Velocitat mitjana del trànsit al conjunt B-20 – C-31
Mitjana anual de vianants ferits de gravetat en accidents de
trànsit a la N-II al Baix Maresme
Mitjana anual de vianants ferits lleument en accidents de trànsit
a la N-II al Baix Maresme
Mitjana anual de vianants morts en accidents de trànsit a la N-II
al Baix Maresme
Velocitat dels vianants
Velocitat mitjana del trànsit a la via en qüestió (N-II o C-32)
Velocitat mitjana real del vehicle privat en població

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

Temps d’espera del tren

(h)

𝑥(𝑡)

Valor de la variable d’entrada 𝑥 a l’any 𝑡

()

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑓

Temps total de viatge en tren amb la línia futura
Temps de viatge (dins del tren) entre l’estació i la riera d’Agell
Temps total de viatge percebut pels usuaris del tren

(h)
(h)
(h)

𝑥(𝑡=0)

Valor de la variable d’entrada 𝑥 a l’any de referència

()

𝑦(𝑡)

Valor de la variable 𝑦 a l’any 𝑡

()

𝑦(𝑡=0)

Valor de la variable 𝑦 a l’any de referència

()

Temps de viatge dins del tren
Temps de viatge mitjà ponderat (dins del tren) entre l’estació i
Sant Adrià de Besòs o la riera d’Agell
Temps total mitjà de viatge en vehicle privat
Temps mitjà de viatge en vehicle privat fins al riu Besòs
Temps mitjà de viatge en vehicle privat fins a la riera d’Agell
Usuaris de l’estació que viatgen en direcció Barcelona
Usuaris anuals de l’estació
Usuaris anuals actuals de cada estació del Baix Maresme
Total d’usuaris afectats per la incidència 𝑖
Usuaris de l’estació que viatge en direcció Mataró

(h)
(h)

𝑦(𝑡=𝑇)

Valor de la variable 𝑦 a l’últim any d’anàlisi

()

𝑡𝐶−32−>𝑀𝑎𝑡.

𝑡𝑁−𝐼𝐼−>𝑀𝑎𝑡.
𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝐵𝐶𝑁
𝑡𝑝𝑜𝑏𝑙.−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑡𝑇𝑃
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎𝑐𝑐𝑐é𝑠

𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.
𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒
𝑡𝑣𝑖𝑎𝑡𝑔𝑒,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
𝑡𝑉𝑃
𝑡𝑉𝑃−>𝐵𝐶𝑁
𝑡𝑉𝑃−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó
𝑢−>𝐵𝐶𝑁
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó,𝑎
𝑢𝑖
𝑢−>𝑀𝑎𝑡𝑎𝑟ó

(h)
(h)

(h)
(h)

(h)
(h)
(h)
(pax/any)
(pax/any)
(pax/any)
(pax)
(pax/any)

𝑢𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑎
𝑢𝑉𝑃
𝑢𝑉𝑃,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
𝑉𝐴𝑁
𝑣𝑎𝑣𝑖𝑎
𝑣𝐵−20+𝐶−31
𝑣𝑓𝑔

(pax/any)

(pax/any)
(pax/feiner)
(€)
(veh/any)
(km/h)
(pax/any)
(pax/any)
(pax/any)
(km/h)
(km/h)
(km/h)

∆𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡

Sobrecostos de manteniment

(€/any)

∆𝑞

Captació d’usuaris del vehicle privat cap al tren

(pax/any)

∆𝑞𝐶−32

Usuaris de la C-32 captats pel tren

(pax/any)

∆𝑞𝑁−𝐼𝐼

Usuaris de la N-II captats pel tren

(pax/any)

∆𝑞𝑣𝑖𝑎

Disminució del volum de trànsit a la via en qüestió

(veh/any)

∆𝑣𝐵−20+𝐶−31

Variació de la velocitat mitjana del conjunt B-20–C-31 entre
Montgat i el riu Besòs

(km/h)
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∆𝑣𝐶−32

Variació de la velocitat mitjana a l’autopista C-32 al seu tram
Mataró–Montgat

(km/h)

∆𝑣𝑁−𝐼𝐼

Variació de la velocitat mitjana a la carretera N-II al seu tram
Mataró–Montgat

(km/h)

∆ (€⁄𝑚2 )

Increment del preu del metre quadrat d’immoble construït

(€/m2)

€ 𝑖
∆ ( 2)
𝑚
𝐵𝑀
̅̅̅̅
𝜕𝑃

Increment del preu del metre quadrat d’immoble
construït al municipi 𝑖

(€/m2)

Diferència mitjana en els municipis costaners del Baix
Maresme entre el preu mitjà del metre quadrat d’immoble
construït a la façana costanera i el preu mitjà a nivell de tot
el municipi

(·/1)

𝜕𝑃𝑓 𝑖

Revaloració bruta a aplicar al municipi 𝑖

(·/1)

Diferència, en el municipi 𝑖, entre el preu mitjà del metre
quadrat d’immoble construït a la façana costanera i el preu
mitjà a nivell de tot el municipi

(·/1)

̅̅̅̅
𝜕𝑃0

Diferència mitjana en els municipis de referència entre el
preu mitjà del metre quadrat d’immoble construït a la
façana costanera i el preu mitjà a nivell de tot el municipi

(·/1)

𝜕𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛,𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝.

Variació del temps total de viatge en tren percebuda pels
usuaris

(·/1)

𝜕𝑡𝑉𝑃

Variació del temps total de viatge en vehicle privat

(·/1)

𝜀𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑉𝑃

Elasticitat de la demanda del tren davant millores en el
temps total de viatge del vehicle privat

𝜀𝑉𝑃−𝑡𝑟𝑒𝑛

Elasticitat de la demanda del vehicle privat davant millores
en el temps total de viatge del tren

𝜆

Taxa anual d’evolució de la variable d’entrada 𝑥

(·/1)

𝛴𝐵𝑡

Suma dels beneficis a l’any 𝑡

(€)

𝛴𝐶𝑡

Suma dels costos a l’any 𝑡

(€)

∑(𝑑)

Distància total anual recorreguda en l’escenari actual pels
usuaris captats pel tren, en la via en qüestió

(km(·veh)/any)

Distància total anual que els usuaris captats pel tren
recorren en l’escenari actual en trams propers a zones
habitades sense protecció acústica

((veh·)km/any)

𝜕𝑃

𝑖

𝑣𝑖𝑎

∑(𝑑𝑐.𝑎. )

∑(𝑡𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 )

Temps perdut pel conjunt d’usuaris del tren degut a
incidències causades per temporals marítims

(h(·pax)/any)

€𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡.

Reducció de l’accidentalitat viària

(€/any)

€𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

Cost de pèrdua de funcions mediambientals

(€/any)

€𝑐.𝑎.
(𝑣𝑒ℎ) · 𝑘𝑚

Cost quilomètric de la contaminació acústica del trànsit
viari

(€/((veh·)km)

€𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎

Cost quilomètric mitjà del combustible per a la velocitat
mitjana de la via en qüestió

(€/((veh·)km)

€𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó

Cost de construcció de la futura línia de tren

(€)

€𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚.𝑎𝑐ú𝑠𝑡.

Reducció de la contaminació acústica del trànsit viari

(€/any)

€𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖ó 𝑙í𝑛𝑖𝑎

Cost de demolició de l’actual línia de tren (sense incloure
les estacions)

(€)

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

Reducció de les emissions contaminants del trànsit viari

(€/any)

€𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
(
)
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚 𝑣𝑖𝑎

Cost quilomètric mitjà de les emissions associades a la
velocitat mitjana de la via en qüestió

(€/((veh·)km)

€𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑎

Cost de demolició o remodelació de les actuals estacions
de tren

(€)

€⁄
𝑓𝑔

Cost social associat a un ferit greu per accident

(€/pax)

€⁄
𝑓𝑙𝑙

Cost social associat a un ferit lleu per accident

(€/pax)

€⁄
ℎ𝑎𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑢𝑠

Cost anual de pèrdues de funcions ambientals per
hectàrea de conreu

(€/(ha·any)

€⁄
ℎ𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑠

Cost anual de pèrdues de funcions ambientals per
hectàrea de prat

(€/(ha·any)

€⁄
𝑚
€⁄
(𝑝𝑎𝑥) · ℎ

Cost social associat a una mort per accident

(€/pax)

Valor del temps

(€/((pax·)h)

€𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙.

Reducció de la perillositat de la N-II per als vianants

(€/any)

€𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó

Revaloració immobiliària de la façana costanera del Baix
Maresme

(€/any)

€𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

Estalvi dels sobrecostos associats a l’actual ubicació del
tren

(€/any)
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€𝑡𝑡𝑟𝑒𝑛

Millora de l’accessibilitat al tren

(€/any)

€𝑡𝑉𝑃

Reducció del temps de viatge per al vehicle privat

(€/any)

€𝑡𝑉𝑃,𝐵−20+𝐶−31

Estalvi de temps per als usuaris que recorren la B-20 o la
C-31 entre Montgat i el riu Besòs (excloent els usuaris del
Baix Maresme)

(€/any)

€𝑡𝑉𝑃,𝐵𝑀

Estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat del Baix
Maresme

(€/any)

€𝑡𝑉𝑃,𝐶−32

Estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat que
creuen el Baix Maresme per l’autopista C-32

(€/any)

€𝑡𝑉𝑃,𝑁−𝐼𝐼

Estalvi de temps per als usuaris del vehicle privat que
creuen el Baix Maresme per la carretera N-II

(€/any)

€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡.

Reducció dels costos d’ús i manteniment dels vehicles

(€/any)

€ú𝑠+𝑚𝑎𝑛𝑡.
𝑣𝑒ℎ · 𝑘𝑚
€⁄
𝑣𝑎
€∆𝑚𝑎𝑛𝑡.𝑡𝑟𝑒𝑛

Cost quilomètric mitjà d’ús i manteniment dels vehicles,
excloent el combustible

(€/((veh·)km)

Cost social associat a un vehicle accidentat

(€/veh)

Increment del cost de manteniment de la línia de tren

(€/any)

€∆𝑡∆𝑞

Variació del temps total de viatge per als usuaris captats del
vehicle privat

(€/any)
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 A.2
Dades d’entrada per als càlculs
– Distàncies, temps i velocitats:
eq.:

Població
Cabrera de Mar
Vilassar de Mar
N
S
Cabrils
Vilassar de Dalt
Premià de Mar
N
S
Premià de Dalt
N
S
Teià
Masnou, el
(Ocata) N
(Masnou) S
Alella
Montgat
Tiana

3.2-2

d_estaciópobl.,a
km
3,23
0,57
0,64
3,52
3,94
1,27
2,60
2,27
0,75
0,86
2,89
0,57
2,70

3.2-2

d_estaciópobl.,f
km
1,29
1,66
1,69
1,69
1,50
2,58
1,26
0,90
2,61
1,58
1,91
1,25
1,01
1,37
1,94
0,39
1,79

3.2-2

t_TP,a
min
32
24
24
30
56
31
23
25
21
25
0
0

3.2-2

t_TP,f
min
25
20
24
21
48
22
22
28
20
17
18
18
0
0

3.2-13

3.2-13

3.2-14

3.2-14

3.2-13

3.2-13

3.2-14

(I)

(I)

(I)

3.2-14
(I)

t_N-II
->BCN,a
min
25,4
18,9

t_C-32
->BCN,a
min
17,1
20,6

t_N-II
->Mataró,a
min
5,7

t_C-32
->Mataró,a
min
8,7

t_N-II
->BCN,f
min
25,3
18,8

t_C-32
->BCN,f
min
17,0
20,5

t_N-II
->Mataró,f
min
5,7

t_C-32
->Mataró,f
min
8,7

25,4
22,1
15,5

23,3
17,9
16,7

12,3
13,8
7,3

15,0
9,6
8,4

25,3
22,0
15,4

23,2
17,8
16,6

12,3
13,8
7,2

15,0
9,6
8,4

20,3

21,2

13,3

12,9

20,2

21,1

13,2

12,9

15,7
12,1

19,1
14,3

13,6
13,5

18,0
13,2

15,7
12,1

19,0
14,2

13,6
13,5

17,9
13,2

16,1
-

13,5
-

17,5
15,1
22,3

12,5
13,9
16,8

16,1
-

13,5
-

17,5
15,0
22,2

12,4
13,8
16,7

(I) Tot i no ser realment variables d’entrada, se n’indica el valor resultant en els càlculs. Els temps
de viatge del vehicle privat per a l’escenari futur depenen de la velocitat del trànsit, aquesta del
volum de trànsit, i el volum de la captació de demanda que resulti. Per tant, com que no poden
obtenir-se directament amb la formulació exposada, se’n faciliten els valors resultants.
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eq.:

Estació de tren

eq.

d_Mataró-Montgat,N-II
d_Mataró-Montgat,C-32
d_Montgat-Besòs

3.2-22
3.2-23
3.2-24
3.2-17
3.2-19
3.2-17
3.2-19
3.2-17
3.2-19
3.2-17
3.2-19

Σ(d)_pobl.

13,50
12,70
8,14

km
km
km

1.177.827

km(·veh)

731.294

km(·veh)

Σ(d)_C-32

1.503.004

km(·veh)

Σ(d)_B-20+C-31

2.544.863

km(·veh)

Σ(d_ca)

2.506.265

km(·veh)

Σ(d)_N-II

3.2-28

Cabrera de Mar - Vilassar de Mar
Vilassar de Mar - Cabrils
Premià de Mar - Premià de Dalt - Vilassar de Dalt
(f) Premià de Dalt - Premià de Mar - Vilassar de Dalt
(f) Premià de Dalt - Premià de Mar
Ocata (f. Teià - Masnou)
Masnou (f. Masnou - Alella)
Mongat nord (f. Montgat - Tiana)

eq.
3.2-22

3.2-38
3.2-41
3.2-40
3.2-41

L_R1,BM,a

14,0

km

3.2-23

L_R1,BM,f

15,1

km

3.2-24

f

3.2-6
3.2-35
3.2-37

3.2-7

11,8

min

3.2-22

(II)

3.2-23

(II)

3.2-24

(II)

3.2-2
(I)

Σ(t_incidències)

13.828

h/any

3.2-2

v_N-II,a
v_C-32,a
v_B-20+C-31,a
v_N-II,f
v_C-32,f
v_B-20+C-31,f
v_VP,pobl.
v_peu

any 0
62,10
97,90
83,40
62,50
98,70
83,75
22
4

any 30
60,25
97,00
82,90
62,00
97,60
83,30

t_tren
->BCN,a
min
22
20
16
13
10
8

3.2-7

t_tren
->Mataró,a
min
2
4
7
11
13
16

3.2-7

t_tren
->BCN,f
min
21
19
17
15
12
10
7

3.2-7

t_tren
->Mataró,f
min
2
4
6
8
11
13
17

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

km/h
km/h

(I) Per confidencialitat de les dades facilitades, es proporciona només el valor resultant de la
variable o no les dades per al seu càlcul.
(II) Són variables d’entrada però que depenen d’una variable de càlcul: la captació de demanda.
La velocitat del trànsit en l’escenari futur depèn del volum de trànsit, i aquest de la captació.
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– Persones (usuaris, vehicles, ...):

eq.:

Població
Cabrera de Mar
Vilassar de Mar
N
S
Cabrils
Vilassar de Dalt
Premià de Mar
N
S
Premià de Dalt
N
S
Teià
Masnou, el
(Ocata) N
(Masnou) S
Alella
Montgat
Tiana
TOTAL

3.2-2

3.2-2

(I)

(I)

(I)

u_VP

u_peu,a

u_TP,a

pax/any
431.983
804.324
1.129.439
518.028
509.432
1.770.227
619.580
1.150.648
602.309
301.155
301.155
537.850
1.318.109
955.255
816.037
338.748
221.875

pax/any
20.149
13.433
9.983
155.323
58.430
0
0
0
56.015
28.007
28.007
124.346
20.260
5.507
83.686
0
0

pax/any
23.412
42.345
14.418
8.521
12.172
37.945
13.281
24.664
14.111
7.056
7.056
4.556
9.208
18.953
17.749
33.644
50.465

3.2-1
3.2-2
3.2-3
3.2-7
3.2-8

3.2-2
3.2-7
3.2-8

u_tren,a
u_estació,a
pax/any
475.544
860.102
1.153.840
681.872
580.034
1.808.172
632.860
1.175.312
672.435
336.218
336.218
666.752
1.347.576
979.715
917.472
372.392
272.340

u_tren,f
u_estació,f
pax/any
494.564
894.502
1.205.439
712.365
617.735
673.996
1.251.707
358.072
358.072
692.989
1.400.603
1.023.101
958.102
396.578
290.028

10.788.247

11.327.850

3.2-11
3.2-15
3.2-13

3.2-11
3.2-15
3.2-13

3.2-12
3.2-16
3.2-14

3.2-12
3.2-16
3.2-14

q_N-II->BCN,a

q_C-32->BCN,a

q_N-II->Mataró,a

q_C-32->Mataró,a

veh lleugers/any
152.989
691.767

veh lleugers/any
365.730
1.653.712

veh lleugers/any
55.021
248.789

veh lleugers/any
140.412
634.897

245.284
303.272
945.408

586.365
724.990
2.260.054

88.214
109.069
340.009

225.119
278.340
867.685

351.584

840.484

126.445

322.681

181.354
666.427

491.353
1.805.591

58.832
216.191

100.410
368.981

280.840
334.362
244.528

760.896
905.907
662.515

91.105
108.468
79.326

155.493
185.126
135.388
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eq.:

Pàgina anterior:
(I) u_VP,f : veure hipòtesi de la pàgina 36
u_TP,f : veure equació 3.3-6
u_peu,f : veure hipòtesi de la pàgina 43

Estació de tren

Pàgina següent:
(II) (1 −

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠
𝐶𝑙í𝑛𝑖𝑎

eq.:

3.2-18

3.2-18

3.2-18

3.2-18

3.2-18

eq.

Via

N-II

eq.

u_->BCN,a
pax/any
965.117
1.326.456
2.211.570
1.119.363
1.092.207
1.672.537
1.575.273
535.334

u_->Mataró,a
pax/any
370.530
509.256
849.071
429.748
419.323
341.791
321.915
109.398

3.2-18
eq.

3.2-3
3.2-10
eq.

morts

ferits greus

ferits lleus

vehicles afectats

Δq

q_m

q_BM,a

q_BM,vll,a

pax/any

pax/any

veh/any

pax/any

veh/any

veh/any

veh lleugers/any

5,9

96,8

158,1

C-32

0,1

2,1

35,1

44,8

B-20+C-31

0,1

1,3

22,5

28,7

3.2-27

3.2-8
3.2-9

pax/any
0,7

3.2-22
3.2-26
3.2-27
3.2-23
3.2-26

0,1

1,2

120.491

3.2-22
3.2-27

294.589

3.2-23
3.2-24

3.2-21
3.2-24

Baix Maresme

vianants N-II

Cabrera de Mar - Vilassar de Mar
Vilassar de Mar - Cabrils
Premià de Mar - Premià de Dalt - Vilassar de Dalt
(f) Premià de Dalt - Premià de Mar - Vilassar de Dalt
(f) Premià de Dalt - Premià de Mar
Ocata (f. Teià - Masnou)
Masnou (f. Masnou - Alella)
Mongat nord (f. Montgat - Tiana)

) : se’n facilita el valor resultant, ja que les dades de què s’ha disposat no en
permeten el desglossament.

3.2-8
3.2-9

415.079

3.2-22

12.414.117 3.2-25
3.2-23

29.808.600 3.2-25
48.720.260
3.2-21
3.2-24

6.070.400
14.810.384

20.880.784

20.391.413

2,5
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– Valors monetaris (preus, costos, ...) i altres paràmetres:
eq.

eq.:

3.2-33
3.2-34

3.2-33
3.2-34

Zona
Municipi

Façana costanera

P_M

P_C

eq.

€/(pax*h)

*

€ emissions/(veh·km)
població
N-II
C-32
B-20+C-31
€ carburant/(veh·km)
població
N-II
C-32
B-20+C-31
€ ús+mant./(veh·km)
€ c.a./(veh·km)

3.2-17

3.2-19

3.2-19
3.2-18
3.2-18
3.2-27
3.2-18
3.2-27
3.2-18
3.2-27
3.2-18
3.2-38
3.2-38
3.2-40
3.2-41
3.2-39
3.2-39
3.2-40
3.2-41
3.2-42
3.2-42

€/mort

10,55

0,00795
0,00505
0,00529
0,00505

227.143

€/ferit lleu

17.489

3.2-31

mitjana Baix Maresme
mitjana zona referència

3.2-29

% diferència

Superfície

∂P

S_revaloració

€/m2
2.476
2.345
2.080
2.448
2.532

2.341
3.013

m2
34.889
131.025
109.333
155.679
16.798

-3,7%
-4,2%
9,6%
5,1%
2,8%

2.376
3.665

3.2-45

T

30

anys

3.2-45

r

6%

/any

3.2-3

ε_VP-tren
ε_tren-VP

0,20
0,30

3.2-5

k_accés
k_espera

0,20
0,30

3.2-3

pax/veh

1,3

3.2-47

Renda
Demografia
Diner

1.892

1 -C_mat./C_lín.

C_mant.,línia
C_demol.
C_remodel.
C_estació
C_mant.,estació

3.2-30

1.737.714

€/ferit greu

C_línia

€/m2
2.571
2.448
1.897
2.329
2.462

Cabrera de Mar
Vilassar de Mar
Premià de Mar
Masnou (el)
Montgat

0,0446
0,0283
0,0276
0,0287
0,0732
0,00475

€/va
(II)

Població

3.2-32

0,20
10.891.756
39.614
380.070
506.760
2.533.800
9.000

€/ha_prats(/any)
€/ha_conreus(/any)

(*) 3.2-1, 3.2-22, 3.2-23, 3.2-24, 3.2-35, 3.2-43

214
2.072

3.2-3

€/km
€/(km·any)
€/u
€/u
€/u
€/(u·any)

3.2-5
3.2-39
3.2-39
3.2-40

3.2-42
3.2-42

n_demol.
n_remodel.
n_estacions,f

3
3
7

u
u
u

S_prats
S_conreus

8
4

ha
ha

3.2-47
3.2-29

+1,49%
+0,16%
+3,00%

/any
/any
/any
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 A.3
Desglossament dels resultats
Període:

30

anys

Τr:

>30

r=

+6,00%

/any

TIR:

+4,35%

VAN:

-37.349.823

Demol./

Any

Accessibilitat

Emissions

Accidentalitat

Ús+mant. VP

Δt_VP

Perillositat
N-II

Soroll

Revaloració
immobiliària

Sobrecostos R1

Demol. línia

Remodel.
estacions

Construcció

Δcost manteniment

Ocupació
terreny

Δt_Δq

B1

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

B1.6

B2+B4

B3

C1.1

C1.2

C2

C3

C4

C5

ΣB
€ 2015

ΣC

anys
€ 2015

B net

ΣB acumulat
€ 2015

ΣC acumulat

B net acumulat

€ 2015

€ 2015

€ 2015

€ 2015

0

8.117.114

33.870

64.849

623.904

732.278

4.757

11.902

2.999.195

145.875

-30.496.916

-2.660.490

-182.202.110

-52.575

-10.553

-2.288.006

12.733.743

-217.710.650

-204.976.907

12.733.743

-217.710.650

-204.976.907

1

7.783.813

31.988

61.246

591.653

721.154

4.492

11.241

2.829.429

139.885

0

0

0

-49.599

-9.956

-2.192.996

12.174.903

-2.252.552

9.922.351

24.908.646

-219.963.201

-195.054.556

2

7.464.198

30.211

57.843

561.091

709.709

4.243

10.616

2.669.273

134.141

0

0

0

-46.792

-9.392

-2.101.929

11.641.326

-2.158.113

9.483.213

36.549.972

-222.121.315

-185.571.343

3

7.157.707

28.533

54.630

532.127

697.988

4.007

10.026

2.518.182

128.633

0

0

0

-44.143

-8.861

-2.014.641

11.131.833

-2.067.645

9.064.188

47.681.805

-224.188.960

-176.507.155

4

6.863.801

26.947

51.594

504.677

686.033

3.784

9.469

2.375.644

123.351

0

0

0

-41.644

-8.359

-1.930.976

10.645.302

-1.980.980

8.664.322

58.327.106

-226.169.939

-167.842.833

5

6.581.963

25.450

48.728

478.662

673.883

3.574

8.943

2.241.173

118.286

0

0

0

-39.287

-7.886

-1.850.783

10.180.662

-1.897.956

8.282.706

68.507.768

-228.067.895

-159.560.127

6

6.311.698

24.036

46.020

454.005

661.574

3.376

8.446

2.114.314

113.429

0

0

0

-37.063

-7.440

-1.773.918

9.736.898

-1.818.421

7.918.477

78.244.666

-229.886.316

-151.641.650

7

6.052.530

22.700

43.463

430.634

649.139

3.188

7.977

1.994.636

108.772

0

0

0

-34.965

-7.018

-1.700.243

9.313.040

-1.742.227

7.570.813

87.557.706

-231.628.543

-144.070.837

8

5.804.004

21.439

41.048

408.483

636.610

3.011

7.534

1.881.732

104.305

0

0

0

-32.986

-6.621

-1.629.626

8.908.166

-1.669.234

7.238.932

96.465.872

-233.297.777

-136.831.905

9

5.565.683

20.248

38.767

387.485

624.015

2.844

7.115

1.775.219

100.023

0

0

0

-31.119

-6.246

-1.561.940

8.521.399

-1.599.306

6.922.093

104.987.271

-234.897.083

-129.909.812

10

5.337.148

19.123

36.613

367.582

611.382

2.686

6.720

1.674.735

95.915

0

0

0

-29.358

-5.893

-1.497.064

8.151.903

-1.532.315

6.619.588

113.139.173

-236.429.398

-123.290.225

11

5.117.996

18.060

34.579

348.714

598.733

2.536

6.346

1.579.939

91.977

0

0

0

-27.696

-5.559

-1.434.881

7.798.881

-1.468.136

6.330.745

120.938.054

-237.897.534

-116.959.480

12

4.907.844

17.057

32.657

330.828

586.092

2.395

5.994

1.490.508

88.200

0

0

0

-26.128

-5.245

-1.375.279

7.461.576

-1.406.652

6.054.924

128.399.630

-239.304.186

-110.904.556

13

4.706.320

16.109

30.842

313.872

573.480

2.262

5.661

1.406.140

84.579

0

0

0

-24.649

-4.948

-1.318.151

7.139.265

-1.347.748

5.791.517

135.538.895

-240.651.934

-105.113.039

14

4.513.072

15.214

29.128

297.797

560.916

2.137

5.346

1.326.547

81.106

0

0

0

-23.254

-4.668

-1.263.395

6.831.261

-1.291.316

5.539.945

142.370.156

-241.943.250

-99.573.094

15

4.327.758

14.368

27.510

282.556

548.416

2.018

5.049

1.251.459

77.775

0

0

0

-21.938

-4.403

-1.210.911

6.536.909

-1.237.253

5.299.657

148.907.065

-243.180.503

-94.273.438

16

4.150.054

13.570

25.981

268.106

535.997

1.906

4.768

1.180.622

74.582

0

0

0

-20.696

-4.154

-1.160.607

6.255.585

-1.185.457

5.070.128

155.162.650

-244.365.960

-89.203.310

17

3.979.647

12.815

24.537

254.405

523.673

1.800

4.503

1.113.794

71.519

0

0

0

-19.525

-3.919

-1.112.391

5.986.694

-1.135.835

4.850.859

161.149.344

-245.501.795

-84.352.450

18

3.816.236

12.103

23.173

241.414

511.457

1.700

4.253

1.050.749

68.583

0

0

0

-18.419

-3.697

-1.066.177

5.729.669

-1.088.294

4.641.376

166.879.013

-246.590.088

-79.711.075

19

3.659.536

11.431

21.885

229.096

499.362

1.605

4.017

991.273

65.767

0

0

0

-17.377

-3.488

-1.021.882

5.483.971

-1.042.746

4.441.225

172.362.985

-247.632.834

-75.269.850

20

3.509.270

10.795

20.669

217.415

487.398

1.516

3.793

935.163

63.066

0

0

0

-16.393

-3.291

-979.425

5.249.086

-999.109

4.249.977

177.612.070

-248.631.943

-71.019.873

21

3.365.174

10.195

19.520

206.338

475.574

1.432

3.583

882.229

60.477

0

0

0

-15.465

-3.104

-938.732

5.024.522

-957.301

4.067.220

182.636.592

-249.589.245

-66.952.653

22

3.226.995

9.629

18.435

195.834

463.899

1.352

3.383

832.292

57.993

0

0

0

-14.590

-2.929

-899.728

4.809.812

-917.247

3.892.566

187.446.404

-250.506.491

-63.060.087

23

3.094.490

9.093

17.411

185.872

452.381

1.277

3.195

785.181

55.612

0

0

0

-13.764

-2.763

-862.344

4.604.512

-878.871

3.725.641

192.050.916

-251.385.362

-59.334.446

24

2.967.425

8.588

16.443

176.424

441.027

1.206

3.018

740.737

53.328

0

0

0

-12.985

-2.606

-826.512

4.408.196

-842.104

3.566.092

196.459.112

-252.227.466

-55.768.354

25

2.845.578

8.111

15.529

167.463

429.842

1.139

2.850

698.808

51.139

0

0

0

-12.250

-2.459

-792.168

4.220.459

-806.877

3.413.582

200.679.571

-253.034.343

-52.354.771

26

2.728.735

7.660

14.666

158.964

418.833

1.076

2.692

659.253

49.039

0

0

0

-11.557

-2.320

-759.251

4.040.916

-773.127

3.267.789

204.720.487

-253.807.470

-49.086.982

27

2.616.689

7.234

13.851

150.902

408.002

1.016

2.542

621.937

47.025

0

0

0

-10.902

-2.188

-727.700

3.869.198

-740.791

3.128.407

208.589.686

-254.548.260

-45.958.575

28

2.509.244

6.832

13.081

143.256

397.355

959

2.401

586.733

45.094

0

0

0

-10.285

-2.065

-697.460

3.704.955

-709.809

2.995.145

212.294.641

-255.258.070

-42.963.429

29

2.406.210

6.452

12.354

136.003

386.894

906

2.267

553.522

43.243

0

0

0

-9.703

-1.948

-668.475

3.547.851

-680.126

2.867.725

215.842.491

-255.938.196

-40.095.704

30

2.307.408

6.093

11.667

129.122

376.623

856

2.141

522.190

41.467

0

0

0

-9.154

-1.837

-640.694

3.397.567

-651.686

2.745.881

219.240.058

-256.589.882

-37.349.823

143.795.338

505.954

968.719

9.774.683

17.079.721

71.054

177.791

44.282.611

2.584.188

-30.496.916

-2.660.490

-182.202.110

-776.264

-155.816

-40.298.286

219.240.058

-256.589.882

-37.349.823
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Índex
 Índex de figures

 Índex de taules

Figura

Pàgina

1-1
2-1
3.3-1
4-1
4.1-1
4.1-2
4.1-3
4.1-4
4.1-5
4.1-6
4.1-7
4.2-1
4.2-2
4.2-3

11
14
49
67
68
69
69
69
69
70
71
74
77
77

Taula

Pàgina

3-1
3.3-1

17
41

3.3-2

41

3.3-3
3.3-4
3.3-5
3.3-6
4.2-1
4.2-2

42
50
50
55
73
76

Títol descriptiu
Esquema explicatiu de la motivació de l’estudi
Mapa de l’àrea d’estudi: el Baix Maresme
Esquema de l’autopista C-32 i de les dades d’aforaments disponibles
Resum dels resultats i la seva anàlisi
Evolució al llarg del temps dels beneficis i costos del trasllat de la línia R1
Distribució de pes dels beneficis generats pel trasllat de la línia R1
Distribució de pes dels costos generats pel trasllat de la línia R1
Repartiment dels beneficis entre els diferents col·lectius i agents afectats
Repartiment dels costos entre els diferents col·lectius i agents afectats
Distribució territorial de la millora de l’accessibilitat al tren
Distribució territorial de la revaloració immobiliària
Representació gràfica de les elasticitats de la TIR respecte a diversos paràmetres de càlcul
Representació gràfica del VAN per a diferents escenaris de càlcul
Representació gràfica de la TIR per a diferents escenaris de càlcul

Títol descriptiu
Relació d’efectes causats pel trasllat de la línia de tren R1 cap a l’interior
Repartiment dels habitants dels municipis del Baix Maresme entre les diferents zones inframunicipals i les estacions de tren que actualment els dóna servei.
Repartiment dels habitants dels municipis del Baix Maresme entre les diferents zones inframunicipals i les estacions de tren que els donaria servei en la línia futura.
Correspondència entre línia d’autobús i estacions de tren al Baix Maresme
Correspondències entre accessos (a la C-32 i assimilats a la N-II) i poblacions
IMDs de la C-32 corresponents a cada flux (segons nomenclatura de la figura 3.3-1)
Característiques de cada via utilitzades per a l’estimació de la seva velocitat mitjana
Elasticitats de la TIR
Rendibilitat del trasllat de la línia R1 en diferents escenaris de càlcul
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 Índex d’equacions
Formulació matemàtica
Equacions

Pàgines

3.2-1 a 3.2-2

21

3.2-3 a 3.2-16

22 a 24

3.2-17
3.2-18
3.2-19
3.2-20 a 3.2-26

25
26
26
26 a 27

3.2-27
3.2-28
3.2-29 a 3.2-34

28
28
28 a 31

3.2-35 a 3.2-37

31 a 32

3.2-38
3.2-39
3.2-40
3.2-41

32
33
33
33

3.2-42

34

3.2-43 a 3.2-44

34

3.2-45
3.2-46
3.2-47 a 3.2-48

34
35
36

Conceptes
Accessibilitat al tren
Temps d’accés al tren
Canvi modal
Temps d’espera i de viatge del tren
Temps del vehicle privat
Emissions
Accidentalitat viària
Cost d’ús i manteniment dels vehicles
Reducció del temps de viatge
per al vehicle privat
Perillositat de la N-II
Contaminació acústica
Efecte barrera del tren
Alliberament de superfície a la costa
Revaloració immobiliària
Sobrecostos R1
Incidències R1
Demolició de la línia de tren
Demolició de les estacions de tren
Construcció de la línia i les estacions
Increment del cost de manteniment
de la línia
Ocupació de superfície
no-urbanitzada
Variació del temps total de viatge
per als usuaris captats pel tren
Valor Actual Net (VAN)
Taxa Interna de Rendibilitat (TIR)
Projeccions futures

Dades
Equacions

Pàgines

3.3-1

39

3.3-2 a 3.3-3
3.3-4
3.3-5 a 3.3-6

40
42
42 a 43

3.3-7
3.3-8

43
44

3.3-9

44

3.3-10 a 3.3-11

46

3.3-12
3.3-13 a 3.3-22
3.3-23 a 3.3-24

47
48 a 51
52

3.3-25 a 3.3-26

52

3.3-27 a 3.3-29

55

3.3-30

56

3.3-31 a 3.3-34
3.3-35

58
61

3.3-36

63

Conceptes
Usuaris del tren al Baix Maresme
actualment (total)
Usuaris del vehicle privat
Usuaris que accedeixen al tren a peu
Usuaris que accedeixen al tren
amb autobús
Temps de viatge de l’autobús
Usuaris del tren al Baix Maresme
en l’escenari futur (total)
Volum de trànsit viari lleuger generat
actualment al Baix Maresme
Usuaris del tren al Baix Maresme
(per estacions)
Temps de viatge del vehicle privat
Volums de trànsit viari
Variació del volum de trànsit a cada
via
Volums de trànsit (mitjanes al Baix
Maresme per a cada via)
Variació de la velocitat mitjana del
trànsit a cada via
Volum de trànsit de cada via
generat al Baix Maresme
Revaloració immobiliària (preus)
Superfície actualment
no-urbanitzada ocupada
per la futura línia
Cost d’allargament dels combois
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