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1.- INTRODUCCIÓ.
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris
tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i
presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Consultor adjudicatari de
l’encàrrec, per a què els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat,
puguin ésser acceptats i rebuts per Gestió d’Infrastructures, S.A. (d’ara endavant “GISA”).
Consideracions prèvies A l’hora de realitzar un estudi de trànsit en una carretera de la xarxa principal, la variabilitat
de les metodologies i precisió dels resultats fa necessari que existeixi un plec de prescripcions tècniques que
determini les dades i els sub-models que s’han d’utilitzar, així com unes recomanacions de com cal desenvolupar el
treball de camp i la modelització. També caldria determinar quins tests s’haurien d’aplicar als models per tal
d’assegurar que la qualitat d’aquests i sobretot que les característiques locals relacionades amb el problema que
s’estudia no s’utilitzen sense estar suficientment provades o validades.
Cal tenir en compte que la prognosi de trànsit que es realitzi ha de considerar l’escenari local, sense deixar d’utilitzar
totes les dades locals, regionals i nacionals disponibles.
Les estimacions de trànsit de caràcter regional i nacional incloses en els plans de carreteres vigents hauran de ser
tingudes en compte pels consultors, els quals hauran d’afegir totes les consideracions locals necessàries. Per tant,
sempre que sigui possible s’utilitzaran les zonificacions i els mètodes de prognosi utilitzats a nivell nacional, amb la
micro-zonificació i incorporant els detalls locals que calguin.
Caldrà tenir molt en compte a partir d’ara els aspectes estadístics del trànsit pel que fa a:
•
•
•
•

l’adquisició de dades, la seva qualitat i fiabilitat
la variabilitat temporal i espacial del trànsit, el que obliga a caracteritzar tot un procés i fa sovint insuficient
el treballar amb valors mitjans o realitzacions d’una part del procés.
les anàlisis, validacions i calibració; així com els errors estadístics inherents als mètodes i models utilitzats
les previsions de trànsit, els factors d’expansió bàsics per realitzar-les i els períodes de transició o “rampup” en assolir una nova situació.

Hi ha tres conceptes d’obligat compliment per a un estudi de trànsit en una carretera de la xarxa principal:
a)
b)
c)

Les dades de trànsit han de determinar la fiabilitat i error que incorporen.
La validació del Model Local.
Estimacions de trànsit. Han d’incorporar els procediments estàndards i cal que utilitzin els paràmetres
nacionals.

Cal disposar de la millor informació que es pugui obtenir tenint en compte les limitacions de temps i econòmiques, de
manera que s’obtingui un resultat de valor afegit respecte els diners invertits. L’estimació del trànsit mai no pot ser
absolutament precisa, i mai no s’hauria de presentar com a tal, ja que té en compte estimacions sobre el futur i el
comportament de les persones, ambdues estimacions subjectes a incertesa i, per tant, a risc.
La qualitat d’una prognosi de trànsit no s’hauria de jutjar per la grandària del model de trànsit, ni per la seva aparent
sofisticació, sinó per la rapidesa i l’economia en què pot donar la informació suficient per prendre decisions robustes.
De fet, cal aplicar models en funció d’uns objectius de modelització ja que la sofisticació analítica i numèrica no és
sinònim de major precisió en la simulació de la demanda de trànsit. Cal tenir en compte que les estimacions de
trànsit són només un pas intermedi, és a dir, que els volums de trànsit no poden per si sols justificar inversions. Els
escenaris han de ser justificats en termes econòmics i/o ambientals, amb les consideracions d’operació actuant com
a restriccions. Les estimacions de trànsit han de servir a aquests objectius. D’aquesta forma, l’objectiu de l’estudi de
trànsit és proporcionar suficient informació per permetre bones decisions.
El bon judici i el sentit comú dels professionals del trànsit basat en l’experiència (presentada i justificada de manera
adequada) hauria de permetre estalviar temps i diners en els estudis de trànsit.
Els estudis de trànsit poden consumir molt temps i ser costosos. De manera que aquesta inversió de recursos ha de
justificar-se en millors resultats en termes de cost-eficàcia: només es justifica refer un estudi de trànsit quan els
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principis usats per fer les estimacions de trànsit hagin variat substancialment i calgui tornar a realitzar tota
l’estimació, quan es disposi de dades de trànsit més precises o quan les situacions han canviat substancialment com
per a invalidar les previsions dels models existents.

2.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC.
L’objecte de l’encàrrec el constitueix l’elaboració i l’Assistència Tècnica a la redacció de l’Estudi de Trànsit del
Projecte "................................................................................".
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a la redacció de l’esmentat
Estudi de Trànsit (en endavant “l’Estudi”) d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, perquè
s’assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició dels treballs a realitzar.
Pel que respecta a la presa de dades (treball de camp) per l’Estudi, complementàries a les ja existents, la
responsabilitat tant de la definició, de la realització i de la qualitat dels resultats obtinguts serà del Consultor. Aquests
treballs de camp estaran inclosos dins els de redacció de l’estudi de trànsit, i consistiran en els treballs definits en
l’annex de la campanya de pressa de dades de camp del corresponent Plec de Bases del concurs. El Consultor
podrà subcontractar el treball de camp a una tercera empresa prèvia notificació a GISA, però és responsabilitat seva
la supervisió i control del treball de camp.
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec efectuat
serà per compte del Consultor adjudicatari, llevat del que es consigna en l’apartat 6 del present Plec: “Documentació
a lliurar per GISA al Consultor”.
Objectiu del Plec
Els mètodes i pràctiques descrits en aquest plec es refereixen a vies principals interurbanes de la xarxa viària, però
també podrien aplicar-se per a estudis de trànsit d’altres vies interurbanes. Cal però tenir en compte les
particularitats de les vies urbanes i de les travesseres que s’escapen de l’abast d’aquest plec.
El Plec de Prescripcions dóna especial importància als mètodes estadístics. La necessitat de millorar les pràctiques
actuals queda clarament palesa.
Els estudis de trànsit s’hauran de basar en les estimacions de trànsit de llarga distància continguts en “el pla de
carreteres de Catalunya” i altres instruments de planificació autonòmica. L’equip consultor que realitzi l’estudi de
trànsit haurà de considerar les estimacions i escenaris globals però adaptats a les condicions locals.
La paraula “error” utilitzada en aquest Plec de Prescripcions és en el seu sentit estadístic clàssic. En aquest context
la paraula no implica el caràcter d’errada o equivocació com passa en llenguatge col·loquial. Els “errors” estadístics
de les mesures (preses de dades, de mostreig, etc.) tot i seguir un procediment rigorós no es poden evitar. Així,
“error” és sinònim de falta de precisió de les previsions de trànsit.
Cal buscar una modelització causal en funció d’un objectiu i precisió concrets ja que els mètodes més sofisticats en
molts casos no permeten incrementar la confiança en els resultats finals.
El present plec recomana a l’hora de fer estudis de trànsit posar un èmfasi més gran en aquells aspectes relacionats
amb la exactitud o bondat dels resultats i la incertesa inherent als paràmetres usats per a realitzar les estimacions de
trànsit i els models de trànsit per a l’any base. Per tant, cal tendir no només a millorar la recollida de dades, sinó
també a una millor comprensió de la incertesa inherent a les estimacions de trànsit.
Els temes relacionats amb la incertesa i la presa de decisions estan molt relacionats, degut a què les estimacions de
trànsit són la base per l’avaluació econòmica i ambiental en què es basa la presa de decisions.
Per tant, els objectius finals del Plec són:
•

expressar en un document com s’han de desenvolupar els estudis de trànsit des del punt de vista de GISA
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definir als consultors els processos tècnics i la informació necessària per a desenvolupar els estudis de
trànsit
definir en quines parts de l’estudi s’han de considerar conceptes nacionals i on s’ha de tenir en compte
conceptes regionals o locals

3.- GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.
3.1.- GESTIÓ DELS TREBALLS.
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció de l’Estudi corresponen a GISA.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de GISA tindrà, en qualsevol moment, accés
a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin.
A aquests efectes, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs, dins la seva pròpia oficina, al
personal designat per GISA.
Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitarà les dades precises amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a
terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb GISA es vegin afectats. En tot cas, si bé el
Consultor no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per GISA a tercers, sí que es
responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina,
un cop lliurada, a l’Estudi.
El règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut, estan recollits en
l’Apèndix núm. 1 d’aquest Plec, podent-se modificar amb acord previ entre el Consultor i GISA.
En qualsevol cas, l’equip redactor de l’Estudi de Trànsit s’ha de comprometre a mantenir un intercanvi fluid
d’informació amb GISA i amb l’equip de supervisió si fos necessari.
3.2.- AUTORIA DELS TREBALLS.
El Consultor nomenarà un Delegat amb titulació acadèmica d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer
Tècnic d’Obres Públiques amb competències en carreteres, que haurà d’ésser acceptat per GISA. El Consultor
atorgarà al seu Delegat poders suficients per a representar-lo davant GISA durant el període de vigència del
Contracte. Aquest Delegat del Consultor serà l’Autor de l’Estudi i com a tal, es responsabilitzarà plenament de les
solucions adoptades i d’altres continguts de l’Estudi, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per GISA.
3.3.- SIGNATURES I DATES.
Pel que fa als plànols, GISA subministrarà els caixetins en què s’especifiquen les signatures dels mateixos.
El Delegat del Consultor signarà els Plànols com a Autor de l’Estudi.
Els documents de l’Estudi que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de GISA, hauran d’ésser
signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció del
contingut dels esmentats documents.
Es dataran tots els documents de l’Estudi, expressant el lloc, mes i any de redacció.

4.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR.
4.1.- PERSONAL.
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El personal facultatiu que, sota la dependència del Delegat, durà a terme els estudis especialitzats, serà l’explicitat
en l’oferta del Consultor. Quan es tracti de col·laboracions externes al Consultor, aquest acceptarà expressament les
esmentades col·laboracions.
El personal que, en cada fase de la realització de l’Estudi, haurà de formar part de l’equip del Consultor, serà l’idoni
en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. El seus integrants hauran de
demostrar una provada experiència en:
 disseny i direcció de presa de dades
 anàlisi estadístic de dades de camp i tractament d’errors, així com previsions de l’evolució de dades
socioeconòmiques.
 modelització de sistemes de transport
 estudis de trànsit, previsió de demanda futura i la seva fiabilitat
GISA, valorarà la idoneïtat de les persones assignades a la redacció de l’Estudi i podrà exigir, quan ho consideri
oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a la redacció de l’Estudi, i el Consultor haurà
d’acceptar i complir aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per GISA,
sense que aquesta circumstància pugui representar motiu per reclamacions econòmiques ni per a justificar
endarreriments dels treballs.
Qualsevol canvi que vulgui fer el Consultor en el personal assignat a la redacció de l’Estudi, haurà d’ésser comunicat
i acceptat per GISA.
4.2.- OFICINA.
Des de la signatura del Contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, el Consultor haurà de
disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es durà a terme el seguiment i control dels
treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podrà efectuar a la seu de GISA.
4.3.- MITJANS.
El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, telèfon, correu electrònic, aparells
específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es
refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul, de gestió i disseny gràfic interactiu, com de modelització així com
algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest Plec.
El Consultor haurà de detallar en la seva oferta el nom del software comercial que utilitzarà per la modelització del
trànsit o, en cas de desenvolupar-lo íntegre o parcialment per l’estudi, detallar els algoritmes o mètodes de càlcul
programats.

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.
5.1.- INICI DELS TREBALLS.
Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la de la comunicació per part de GISA, de
l’adjudicació de l’encàrrec, i que figura en el Contracte com a data inicial.
Dins dels cinc (5) dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Consultor haurà de recollir la documentació
ressenyada en l’apartat 6.-, aixecant-se l’Acta del lliurament.
5.2.- TERMINI DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.
El termini per al desenvolupament i lliurament de l’informe final a partir de l’adjudicació de l’estudi, incloent l’etapa de
cerca de dades, treball de camp, modelització i anàlisi de resultats el fixarà GISA segons l’abast de l’Estudi.
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Paral·lelament, es celebraran una sèrie de reunions entre GISA, el Consultor i, addicionalment, un equip auditor per
a la bona definició del treball. Aquestes reunions queden determinades en l’Apèndix 1.

5.3.- ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES.
En el decurs de la redacció de l’Estudi, el Consultor podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions
complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a GISA.
GISA procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard
en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció de
l’Estudi donat que és obligació del Consultor desenvolupar-lo sense més aportacions de GISA que les que figuren en
aquest Plec.
Només es consideraran justificats els retards que s’hagin produït a causa del lliurament endarrerit d’algun document
o de dades que ha de subministrar GISA; en aquest cas el retard acceptat, com a màxim, serà l’equivalent al
desfasament existent entre la data en què GISA havia de fer el lliurament i la data real.
5.4.- SEGUIMENT I CONTROL.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, GISA podrà requerir, quan ho consideri necessari, al Delegat o a
qualsevol dels tècnics que integren l’equip del Consultor, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
Per altra banda, el personal adscrit a la coordinació de l’Estudi queda facultat, quan es consideri necessari, per a
recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels documents conclosos de l’Estudi (o en
elaboració); i el Consultor queda obligat a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi.
De les reunions de seguiment i control convocades per GISA, així com dels lliuraments parcials de la feina se
n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Consultor i lliurades a GISA dins dels cinc (5) dies
naturals següents a la data de la reunió realitzada.
5.5.- DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS.
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de GISA, o en la documentació lliurada, es detectés i
comprovés qualsevol de les següents disconformitats:
- La formulació i redacció de l’Estudi no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb
d’altres alternatius acceptats per GISA).
- S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treballs vigent i aprovat
per GISA.
- L’incompliment en l’Estudi de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec o
dels seus Apèndixs.
GISA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per a ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o
repetició de les parts de l’Estudi afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la
quantitat a abonar al Consultor per la redacció de l’Estudi sencer.
En especial, GISA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, l’adequació de l’Estudi al
present Plec; i cas de produir-se buits d’informació (detectats per GISA) per causes atribuïbles al Consultor, les
despeses de l’esmentada comprovació seran a càrrec del Consultor, el qual haurà de refer els documents afectats
per les disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional.
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Consultor del compliment dels terminis pactats i
de les penalitzacions en què pugui incórrer.
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6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER GISA AL CONSULTOR.
Correspon al Consultor l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa
elaboració de l’Estudi encarregat. No obstant això, GISA posarà a disposició del Consultor la documentació següent:
6.1.- A L’INICI DELS TREBALLS.
Cartografia informatitzada, a escala 1:50.000, 1:5.000 i, si procedeix, a escala 1:1.000.
Plànols de conjunt (a escala 1:5.000) i de situació (a escala 1:50.000), si procedeix.
Ortofotomapes a escala 1:5.000 (si procedeix).
Caixetí de l’Estudi.
Portades i caràtules dels Estudis de Trànsit.
Dades de trànsit de les diferents Administracions.
Actuacions previstes en la xarxa de carreteres que puguin influir en l’estudi de trànsit i el seu marc
temporal.
Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que composen l’Estudi.

-

Qualsevol tipus de retard en el lliurament de la informació per part de GISA, comportarà un increment del termini
d’execució de l’estudi que, com a màxim, serà l’equivalent al desfasament existent entre la data en què
l’administració havia de fer el lliurament i la data real.
6.2.- A PETICIÓ DEL CONSULTOR.
El Consultor podrà sol·licitar a GISA qualsevol altre tipus de dades que consideri necessàries per al
desenvolupament de l’estudi de trànsit. GISA respondrà a la petició del consultor en 15 dies naturals per a no
comprometre els terminis d’execució de l’Estudi.

7.- NORMATIVA APLICABLE.
Per a la realització de l’Estudi, el Consultor tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció
de l’Estudi, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació al mateix.

8.- EXPEDIENT DE L’ESTUDI.
El Consultor, simultàniament al desenvolupament de l’Estudi, generarà un expedient que recollirà la totalitat de les
dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la formulació efectuats.
Aquest expedient estarà sempre a disposició de GISA, a efectes de control i comprovació de la qualitat en
l’elaboració de l’Estudi.
L’expedient de l’Estudi tindrà el contingut següent:
-

Dades sol·licitades pel consultor
Actuacions previstes a la xarxa de carreteres
Dades de camp.
Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.
Detalls sobre els programes informàtics utilitzats.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que GISA (o el Consultor) consideri adient.

9.- DOCUMENTS DE L’ESTUDI DE TRANSIT.
Els documents de que haurà de constar l’Estudi seran:
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DOCUMENT NÚM. 1.- Memòria i annexos.
Memòria.
Annexos de la Memòria.
DOCUMENT NÚM. 2.- Plànols.

10.- DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI DE TRÀNSIT.
L’objecte de l’Estudi de Trànsit és caracteritzar i valorar l’estat actual i futur del trànsit en l’eix en estudi i les vies de
l’àrea d’influència.
Es fonamentarà en la recollida, anàlisi i depuració de quants antecedents bibliogràfics existeixin sobre cadascun dels
aspectes a considerar, complementats amb les inspeccions sobre el terreny i la realització de les preses de dades
“in situ” que siguin necessàries, per a ajustar, delimitar i completar la informació disponible.
Activitats incloses
Per assolir l’objecte de l’Estudi de Trànsit cal desenvolupar les activitats següents:
-

Revisió de la cartografia i la informació lliurats per GISA al Consultor.
Consulta de referències existents, pel que fa al trànsit de la xarxa actual de carreteres, previsions
futures, dades socio-econòmiques, etc., fornides per administracions, institucions o empreses
consultores a través de GISA.
Planificació, desenvolupament i explotació d’una campanya de recollida de dades de trànsit sobre punts
representatius de la xarxa viària.
Elaboració de l’Estudi de Trànsit, en el què, a partir de les dades obtingudes pels mitjans esmentats, i
per l’aplicació d’un model matemàtic calibrat dins d’aquesta activitat, s’arribi a assignar el repartiment del
trànsit a la xarxa actual i a la futura resultant d’incorporar cadascun dels escenaris.

D’acord amb l’abans esmentat l’Estudi de Trànsit constarà de la documentació següent: memòria, annexos i plànols.
La documentació esmentada pot constituir un únic document integrat, mentre quedi clara la integració. A continuació
es descriuen els diferents apartats de la memòria i els annexos. Els plànols i altres representacions gràfiques
(mapes, figures, fotos, micro-simulacions, perspectives virtuals, etc.), poden incorporar-se ens els apartats adients,
havent-se seleccionat els més rellevants que sintetitzin els resultats principals per al resum.
DOCUMENT 1. MEMÒRIA
10.0.- RESUM
L’estudi de trànsit començarà amb el RESUM dels resultats (sense numeració com secció o capítol de la memòria),
que constarà de:









Nombre total de zones de transport incloses en el model de trànsit
Descripció de la tramificació de la via d’estudi
Percentatge de pesants del corredor
Composició multimodal del corredor (autobús, ferrocarril)
Valor del flux de trànsit per a l’any base per trams de la carretera
L’error de la seva calibració per l’any base per trams de la carretera
Valor del flux de trànsit per als escenaris futurs (per trams)
Plànols amb aranyes de trànsit que representin de forma gràfica (amb gruixos proporcionals al flux) i amb
els valors numèrics pertinents els fluxos de trànsit per trams per l’any base i pels escenaris de futur.
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10.1.- DEFINICIÓ DEL PROBLEMA
Cal definir clarament i de manera concisa el problema que el nou escenari espera resoldre, de manera que l’estudi
de trànsit es pugui adaptar per tal de produir els resultats al nivell de detall i amb l’exactitud apropiada per a poder
prendre les decisions. Cal tenir en compte que els estudis de trànsit permetran decidir i explicar inversions: cal
centrar l’estudi d’un sistema complex com és el trànsit i el territori tenint present aquest objectiu. Cal també proveir a
les persones que han de prendre les decisions d’informació que sigui robusta i que no impliqui nivells de precisió que
no es puguin aconseguir a la pràctica amb els recursos i temps disponibles.
En funció de l’objectiu concret de l’Estudi de Trànsit i de l’horitzó d’anàlisi es determina la precisió de l’estimació
necessària, el que determinarà alhora la metodologia a emprar i, en funció de les dades disponibles, definirà els
requeriments per a la recollida de nova informació addicional a l’existent.
Per definir els problemes per millorar una proposta d’una carretera principal, s’ha de prestar atenció a les següents
àrees:
•
•
•

identificació dels punts conflictius en la xarxa viària existent, concretament les interseccions en les quals es
formen cues, connexions amb forta densitat de trànsit. S’ha d’intentar valorar si els problemes són
estacionals i si tenen lloc al llarg de tot el dia o es limiten a períodes punta;
qualsevol política de planificació local o regional que pugui influenciar la situació local, i qualsevol proposta
de carreteres que puguin afectar significativament la carretera en estudi, i
qualsevol política estratègica de carreteres que pugui influenciar l’escenari a estudiar, tant si es tracta
d’una millora particular com d’una millora global de carreteres.

En la definició del problema, cal identificar l‘alternativa actual, no com l’alternativa nul·la (“no fer res”), sinó com
l’alternativa “fer el mínim”, que implica l’evolució natural de la situació actual per tal de garantir nivells de servei no
inferiors als actuals.
10.2.- OBJECTIUS, CONDICIONANTS I METODOLOGIA DE L’ESTUDI DE TRÀNSIT
En aquest capítol, el Consultor haurà de determinar les variables de trànsit necessàries de les que s’obtindran
resultats per a caracteritzar els escenaris actuals i futurs amb la nova via de comunicació objecte d’aquest Plec. Les
dades identificades resultants de l’Estudi hauran de proveir d’informació suficient per a permetre l’anàlisi objectiu del
correcte desenvolupament de les operacions de trànsit a la xarxa, la rendibilitat social de la inversió, així com
proporcionar una informació acurada que controli el risc de la inversió de la administració o de capital privat.
En aquest sentit, caldrà que el Consultor identifiqui els diferents condicionants que contextualitzen la situació actual
del trànsit (variació temporal de les dades de trànsit, estacionalitat dels fluxos, nuclis de població atomitzats, etc.),
l’escenari futur (entrada en servei d’altres infraestructures que afectin a la xarxa de carreteres, etc.) i les limitacions
que aporten a l’estudi les dades de trànsit existents. La consideració d’aquests fets ha de ser la base per a justificar
una presa de dades auxiliar (treball de camp) i la definició metodològica de les diferents fases de l’estudi.
Per tant, caldrà que el Consultor identifiqui la metodologia utilitzada en els diferents passos del desenvolupament de
l’Estudi de Trànsit justificant en cada cas l’opció adoptada en relació amb els condicionants i dades existents.
10.3.- DEFINICIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI, ZONIFICACIÓ I TRAMIFICACIÓ DE LA VIA
En aquest apartat, l’equip redactor haurà d’identificar l’àrea (àrea interna) que inclou totes les vies en les que els
seus fluxos de circulació siguin significativament afectats en un escenari on s’hagi considerat la nova infraestructura
objecte de l’Estudi de Trànsit. El límit d’aquesta àrea interna ha de ser definit de forma adequada ja que la xarxa de
carreteres i la zonificació en el seu interior han de ser descrites amb suficient detall per representar els canvis de
l’escenari de trànsit. Per tant, la decisió de la ubicació del límit de l’àrea interna tindrà una influència significativa en
el treball a desenvolupar dins de l’Estudi de Trànsit.
La zonificació també dependrà de la tramificació de la via d’estudi que ha de determinar seccions entre les quals la
via presenti fluxos de trànsit i característiques constants. En aquest sentit, la tramificació dependrà de les
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interseccions i enllaços projectats per a la nova via, així com dels canvis en la secció, velocitat de projecte, etc.
L’Equip Consultor haurà de justificar en la memòria la delimitació de l’àrea interna i el mètode utilitzat per a
definir-la, la zonificació proposada (realitzant-ne una breu descripció) i la tramificació que planteja en base al
traçat i enllaços de la nova via.
D’aquesta manera, es distingiran les següents àrees d’estudi:
a.- L’àrea interna, o d’influència directa de l’itinerari, o tram d’itinerari, objecte d’estudi. Els viatges amb origen i
destinació dins dels seus límits i que puguin ser afectats per la via futura configuraran la matriu de trànsit intern
que serà, en general, de recorregut curt i de freqüència alta.
b.- L’àrea externa, que estarà identificada pels eixos o vies d’accés que comuniquin l’àrea interna amb l’exterior,
canalitzant el trànsit de penetració (amb un dels extrems del viatge fora de l’àrea interna) i el trànsit de pas (amb
els dos extrems del viatge fora de l’àrea interna).
Delimitació de l’àrea interna
GISA comunicarà al Consultor la possibilitat d’usar l’aplicació SIMCAT (DPTOP) per a la determinació del límit de
l’àrea interna de la zona d’estudi. Aquesta determinació es realitzarà per comparació de les assignacions d’una
matriu “nacional” a dues xarxes viàries: una primera amb la nova via objecte de l’estudi i una segona sense ella,
sempre que es disposi de les dades per a desenvolupar-ho. La comparació entre el trànsit associat a cada xarxa
permetrà identificar els arcs que han patit un increment (o decrement) de flux notable i la delimitació de l’àrea
d’estudi haurà d’incloure tots els arcs amb canvis significatius.
En el cas que no es tingui accés a l’aplicació del SIMCAT, el redactor de l’estudi de trànsit haurà d’establir el límit de
l’àrea interna en base als següents criteris:





Si la via objecte del Plec es pot considerar isolada o com a part d’una millora d’un itinerari.
La densitat de les vies existents i de la xarxa principal de carreteres així com la localització d’altres rutes o
itineraris competitius a la via d’estudi.
La valoració dels requeriments conflictius entre haver de disposar d’un increment d’informació en estudis de
trànsit d’ampli abast amb l’alt cost de recollida de dades mitjançant enquestes addicionals i el conseqüent
increment de cost en el tractament d’aquestes.
L’ús existent i futur del sòl, que pugui tenir influència en l’escenari que inclogui la nova via de l’estudi

A nivell general, es recomana que el límit de l’àrea d’estudi es situï el més proper possible a la via objecte de l’estudi,
de forma que sigui consistent amb la necessitat de proveir aquella informació necessària per realitzar decisions
robustes.
Zonificació
El sistema de zonificació ha de ser definit amb un nivell de detall adequat per a predir els fluxos de trànsit en la xarxa
principal de carreteres i en les carreteres que les alimenten. Aquest nivell de definició pot resultar excessiu en àrees
allunyades de la via objecte d’estudi, mentre que en la àrees adjacents pot resultar insuficient.





Caldrà definir un sistema de zonificació el més comprimit possible a l’exterior de l’àrea d’estudi, de forma
que es treballi amb el menor nombre de zones que mantinguin els fluxos dels arcs que discorren pel límit
de l’àrea interna. La zonificació a l’àrea interna serà més fina, proveint zones de transport de grandària
menor.
Un cop definit el sistema de zonificació de l’àrea externa, caldrà definir les zones i la xarxa resultant.
D’aquesta manera, no es consideraran les vies (arcs) que no siguin utilitzades en itineraris entre dues
zones exteriors comprimides.
La zonificació de l’àrea interna ha de permetre garantir l’homogeneïtat de les característiques del seu
territori i desplaçaments, de forma que es pugui assumir que la zona actua com si estigués concentrada en
el seu centroïd. En particular, es tindrà en compte la disposició de les diferents interseccions i connexions
de la via en estudi per a conformar la zonificació.
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La unitat geogràfica de referència zonal pot variar segons els casos, però sempre s’haurà d’adoptar, com a
mínim, una unitat administrativa de la qual es tinguin dades estadístiques de població a l’abast. Es
recomana treballar amb agrupacions d’unitats censals.
En general, l’àrea interna haurà de dividir-se en el menor nombre possible de zones, aplegant aquelles
unitats geogràfiques (principalment municipis) que tinguin un comportament semblant o homogeni des del
punt de vista d’accés a la futura via. Solament quan aquesta envolti nuclis urbans importants i disposi
d’enllaços alternatius de possible utilització per la població resident, caldrà baixar a una divisió inferior a la
municipal.
Els centroides de cada zona s’hauran de situar geogràficament prop del centre de gravetat de la distribució
poblacional o, el cas escaient, al nucli dominant de població (capçalera de zona).
Dins de l’àrea interna, caldrà que tant les zones de transport com la xarxa de transport estiguin ben
definides, mentre que en l’àrea exterior la demanda de transport i les infraestructures siguin descrites de
forma més agregada.

Caracterització de la xarxa viària




Les xarxes de carreteres han de ser generades per a l’any base de l’estudi i per cada any en què es
prevegi la predicció del tràfic futur.
Cal identificar la totalitat de vies de l’àrea interna i les vies d’accés a aquesta àrea, realitzant una breu
descripció de les seves característiques i el trànsit que suporta.
Es caracteritzaran els diferents trams de la xarxa existent amb la identificació de:
- Codis dels nusos extrems.
- Longitud del tram (Km)
- Velocitats específica (Km/h) i de recorregut (Km/h).
- Nombre de carrils (capacitat)
- Tipus de terreny (pla, ondulat, muntanyenc)
- IMD i IHP
- Percentatge de camions

Tramificació de la nova via objecte de l’estudi
La via objecte de l’estudi es dividirà en trams, de forma que en l’etapa d’assignació del trànsit es particularitzarà el
valor del flux per a cada tram de la via. La tramificació que es proposi ha de garantir que el flux de trànsit es
mantingui constant en tot el tram en qüestió, fet que obliga a considerar un tram entre cada enllaç o intersecció de la
via. Aquest fet produeix que en molts casos sigui necessària una campanya de mesura addicional a les dades que
es disposen per a poder expandir adequadament els fluxos de les estacions d’aforament de la Generalitat de
Catalunya a cada tram en qüestió.
En el cas que la nova via objecte de l’estudi sigui un desdoblament o ampliació d’una via existent, la campanya de
mesura es basarà en la instal·lació d’aforaments automàtics en uns trams suficients i aforaments manuals en les
interseccions bàsiques a fi de poder garantir la conservació del flux a tota la xarxa de l’àrea d’estudi.
La tramificació proposada per a realitzar el comptatge de vehicles i la instal·lació d’estacions de recompte d’espires
d’inducció magnètica per a procedir al pagament dels vehicles-kilòmetre en la modalitat de peatge a l’ombra serà
consistent amb la que es determini en aquest estudi. En aquest sentit, la tramificació que posteriorment es proposi
per al pagament del cànon en relació als vehicles-km considerarà un nombre de trams igual o inferior a la d’aquest
Estudi de Trànsit.
10.4.- INFORMACIÓ DISPONIBLE I PRESA DE DADES EN L’ESTUDI DE TRÀNSIT
Les dades mínimes que el Consultor haurà de consultar i a les que haurà de tenir accés el redactor de l’estudi de
trànsit es detallen en l’apèndix 2 d’aquest plec i es classifiquen en:




Dades de mobilitat i d’aforaments de trànsit
Dades socio-econòmiques
Dades administratives i d’ordenació territorial

En principi, es farà una descripció introductòria dels aspectes més significatius i que tenen relació amb la mobilitat a
la zona i amb les característiques del trànsit viari per, tot seguit, seleccionar les variables socio–econòmiques a
emprar en els processos de generació / distribució i a la previsió.
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En general, les variables zonals més significatives emprades per la formació d’aquest tipus de model són: la població
resident; la població estacional (a zones turístiques); la renda per càpita; les taxes de motorització de vehicles
lleugers (relacionada amb el nivell de renda); el parc de vehicles pesats i els usos del sòl. Si es considera procedent
per a ser aplicada en aquest sentit, també es pot fer servir altra informació complementària (nombre de treballadors
de la zona, capacitat hotelera,...).
Per tal de conèixer la tendència evolutiva d’aquestes variables explicatives, hauran de recollir-se les dades a la zona
dels últims anys a l’abast, i cercar informació sobre els projectes en curs que afectin de manera singular al
desenvolupament socio–econòmic de l’àrea d’estudi.
En el cas de les estacions d’aforament, s’obtindrà l’evolució del trànsit registrat (IMD) al menys els últims cinc (5)
anys, indicant el percentatge de pesants i incidint principalment a les estacions permanents, de les que s’obtindrà, a
més a més, i per al últim any controlat i tabulat, les dades que permetin conèixer les característiques més
significatives del trànsit: variació mensual, setmanal i diària (de la setmana mitja), així com el diagrama de
freqüències d’intensitats horàries que permeti determinar la intensitat de trànsit a l’hora d’estudi del projecte. A més,
es determinarà l’índex de fiabilitat de l’estació, representatiu del nombre de dies en què ha estat funcionant
correctament (veure Apèndix 3).
El redactor de l’estudi de trànsit haurà d’identificar en la memòria la informació i dades disponibles que s’usaran
en l’estudi en base a la documentació de l’apèndix 2 (estadístiques oficials, matrius O-D i els aforaments de
trànsit de les diverses administracions). Addicionalment s’analitzarà i es justificarà la necessitat, si es dóna el
cas, de realitzar una campanya de presa de dades (treball de camp) i es descriurà el seu procediment, l’objectiu,
lloc i període temporal de realització, i finalment població a la que va referida i grandària mostral en el cas
d’enquestes.
10.5.- TREBALL DE CAMP
El treball de camp haurà de dirigir-se a complementar la informació necessària per al coneixement de la configuració
del trànsit que afecta a l’àrea d’estudi, principalment en els aspectes relatius als moviments origen / destinació, per
tal de poder determinar la demanda de trànsit corresponent a cadascun dels trams i enllaços previstos de la via
futura i, en conseqüència, la possible captació i distribució del trànsit futur segons els diversos subtrams considerats.
La realització temporal del treball de camp s’haurà de dur a terme en unes dates a determinar de forma que les
dades resultants siguin representatives del dia laboral mig i del dia festiu.
Recomptes automàtics de trànsit
El consultor haurà de planificar, en els casos que sigui necessari, una campanya d’aforaments seccionals i/o
direccionals amb sistemes de detecció de tub pneumàtic, d’espiral d’inductància o altres sistemes com l’anàlisi
d’imatges de vídeo.
Les mesures derivades d’ambdós sistemes tenen agregades una component atribuïble a l’error comès en la mesura
mecànica del trànsit. Addicionalment, la primera tipologia de comptadors quantifica el nombre total d’eixos de
travessen una secció de la via, fet pel qual es té una altra font d’error en traduir el nombre d’eixos en nombre
vehicles. Serà necessari calcular el ratio que els relaciona a partir d’una mostra de trànsit de grandària suficient que
hagi estat comptabilitzada manualment.
La seva instal·lació, el seu manteniment i el càlcul automàtic de vehicles haurà de garantir que el valor real del flux
total està comprès en ± 5% del valor obtingut per un interval de confiança del 95% per a comptatges de més de 12
hores.
Recomptes manuals de trànsit
S’ha de garantir que l’error comès en aquests estudis sigui inferior a ± 5% per a un interval de confiança del 95% de
probabilitat.
Tant en els comptatges automàtics com manuals, caldrà basar-se en la sèrie temporal d’intensitats de trànsit d’una
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estació d’aforament de la mateixa via per a justificar el període de realització dels comptatges i el valor dels
coeficients de transformació.
Els registres horaris obtinguts al treball de camp hauran d’extrapolar-se convenientment a les unitats en les que
treballa el model mitjançant l’aplicació dels corresponents coeficients de transformació. Aquesta transformació estarà
degudament documentada en la memòria pel Consultor.
Els coeficients a emprar dependran, com és lògic, de les dates temporals de mesura i nombre d’observacions fetes
(mes, setmana, dia de la setmana, període horari,...). Així, en el supòsit que es faci un aforament manual, en dia
feiner i en hores de llum (8 a 18 hores, per exemple), i que la unitat de mesura temporal és la IMD, haurien de fer-se
servir els coeficients:
KH

Coeficient d’elevació de 10 a 24 h.

KM
anyal.

Coeficient de transformació del dia mig feiner del mes al que s’ha fet l’aforament, al dia mig feiner

KS

Coeficient de transformació del dia mig feiner anyal al dia mig de la setmana mitja (IMD).

Realització d’enquestes
Es redactarà un document en el que es fixi l’objectiu, la mostra enquestada, el lloc de realització i el format de
l’enquesta, que haurà de ser validat per GISA.


Àmbit d’aplicació

Cal determinar la població total a ser analitzada, la seva àrea geogràfica, les carreteres que discorren pel
territori i el nombre de llars que s’hi poden associar. Si les persones són entrevistades, caldrà determinar el
mètode de selecció de les persones entrevistades a fi de garantir la validesa de la mostra.


Mètode de recollida de dades

El mètode de recollida de dades dependrà de l’abast de l’enquesta i de la unitat a qui va destinada l’enquesta i
la seva tipologia. Per enquestes realitzades en les llars dels nuclis familiars, es podran generar qüestionaris
enviats per correu o que s’ompliran per entrevista telefònica(podent-se realitzar anteriorment entrevistes
personals o de presentació de l’enquesta), mentre que en enquestes realitzades a la carretera s’haurà de
realitzar una entrevista personal.


Període de realització de l’enquesta

L’enquesta haurà de realitzar-se en el millor període temporal possible dins dels terminis del Contracte per a
l’elaboració de l’Estudi i que garanteixi la integració dels diferents usuaris potencials de la carretera. Es
determinarà el/els mesos de l’any en la que es realitzarà, els dies de la setmana i el seu període horari.


Límits de confiança

Els resultats de les enquestes hauran de poder definir un nombre de viatges esperat del trànsit o l’atribut que es
vol determinar en els objectius de l’enquesta i un interval de confiança que inclogui aquest valor per a una
probabilitat donada p.
Entrevistes en carretera
S’hauran de realitzar amb el permís de la Servei Català de Trànsit i amb la col·laboració del Cos dels
Mossos d’Esquadra. Caldrà establir una codificació adequada per a identificar els orígens i destinacions de
les persones enquestades. Si s’adopta com a codificació el codi postal, caldrà comprovar que el codi
anomenat per l’enquestat correspon amb el de l’adreça, ja que en molts casos pot ser motiu d’error.
La grandària de la mostra a considerar és de:
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P (1 − P )
P(1 − P )
e
  +
N
z
2

on :
n = nombre de viatgers a enquestar
z = variable normal estàndard per al nivell de confiança requerit
e = nivell acceptable d' error
P = proporció de viatges amb una destinació determinada
N = grandària de la població (flux observat de passatgers en l' estació de control)
Entrevistes domiciliàries
Per a les entrevistes i enquestes domiciliàries, s’ha de definir una mostra homogènia per a cada dia de la
setmana que reculli els viatges realitzats tant en dies laborables com en dies festius.
Si no es pot determinar la proporció de la població amb una destinació determinada, cal tenir una mesura
sobre la variança de la variable d’interès. Si es té coneixença a partir d’estudis existents o per un procés
d’enquesta pilot, de la variança de la variable (nombre de viatges) de la mostra (S2), la grandària de la
mostra serà:

n=

on

S2

[S.E ( x)]

2

[S.E ( x)] és l’error estàndard requerit del valor mig de la variable d’interès.

L’expansió de dades de la mostra cal que representi a tota la població, definint uns factors d’expansió per
a cada zona de l’estudi segons:

Fi =

A-

A
(C + CD / B)
B
B-C -D

on
Fi : factor d' expansió per a la zona i
A : nombre total de direccions en la llista original
B : nombre total de direccions selecionades coma mostra original
C : nombre de direccions mostrejades que resultin no - elegibles
D : nombre de direccions mostrejades on no s' ha aconseguit resposta

En l’Informe Inicial el Consultor haurà de lliurar la següent documentació:
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Dades de trànsit que es disposen i la seva fiabilitat:
o Descripció de les dades de partida, transformació de dades a any base i justificació de la
bondat d’aquestes.
o Determinació per a cada via interior a l’àrea d’estudi i les vies principals que creuen el seu
límit, de les dades referents a:
 flux i altres variables de trànsit
 any associat de càlcul
 font d’informació
 justificació de la bondat d’aquestes pel desenvolupament de l’estudi.
o Dades socio-econòmiques utilitzades en cada Z.T. de la zonificació proposada per l’àrea
interna.
Document-memòria del treball de camp per a l’obtenció de dades addicionals.

10.6.- MODELITZACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL TRÀNSIT
La decisió més important en la realització de l’Estudi de Trànsit és l’elecció del model de trànsit a utilitzar, que
determinarà el cost, la precisió i l’abast de l’estudi. El model o submodels computacionals utilitzats han de permetre
modelar adequadament la interacció entre l’oferta de la xarxa de transports de l’àmbit d’estudi (temps, distància i
cost de viatge) amb la seva demanda sota una perspectiva d’equilibri. En aquest sentit, el Consultor haurà de
construir un model de simulació basat en un paquet informàtic de reconegut prestigi, de forma que es reprodueixi la
mobilitat de l’àrea d’estudi i permeti analitzar la sensibilitat davant de possibles actuacions.
L’anàlisi i el desenvolupament del model s’haurà de particulartizar per a cadascuna de les 4 etapes típiques d’estudi:
la generació, distribució, repartiment modal i assignació de viatges a la xarxa. Cal comentar que la fase de
repartiment modal únicament s’analitzarà per corredors que entrin en competència amb una línia de ferrocarril,
utilitzant en aquest cas models desagregats o d’elecció discreta.
Generació i Distribució de viatges. Predicció de la demanda en vehicles lleugers i pesants.
Els models de generació es basaran en relacionar el nombre de viatges generats o atrets per una zona de transport
aplicant regressions lineals múltiples a partir de dades socio-econòmiques. Altrament, el Consultor també podrà
avaluar la capacitat de generació de viatges de cada domicili a partir d’una anàlisi per categories en base a dades
característiques de la unitat familiar.
Per la seva banda, les tipologies de models per a l’avaluació de la distribució de viatges entre un origen i un destí es
basen en:






Observació dels aforaments de cada arc i aplicació de factors de creixement
Observació de les matrius O-D i aplicació de factors de creixement (les matrius poden ser
resultat d’entrevistes en carretera o domèstiques)
Matrius sintètiques de l’any base calculades amb el model gravitatori o funcions de producció del
tipus Cobb-Douglas aplicat a dades observades directament. L’estimació de la matriu pels anys
futurs es realitzarà mitjançant factors de creixement particulars per a cada relació origendestinació.
Metodologies mixtes

L’avaluació del nombre de viatges en la fase de distribució caldrà realitzar-lo per a vehicles lleugers i per a vehicles
pesants.
Assignació de viatges
La fase d’assignació necessita de dos blocs de dades: el graf de la xarxa construït i la matriu de viatges O-D. A
partir de les dades disponibles s’aplica el procediment d’assignació.
Selecció del període temporal del model
L’anàlisi temporal de l’estudi de trànsit s’articularà en dos nivells. Un primer que integraria la globalitat del trànsit que
circularia en tota la vida útil de la infraestructura i un altre nivell que es concentraria en un anàlisi més detallat en
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l’àrea d’estudi i que consideraria els aspectes operacionals i efectes de la congestió.
Si bé el desenvolupament d’estudis centrats en el segon nivell temporal precisen de dades de trànsit horàries (IH),
d’intensitats en hora punta, etc. també s’haurà de realitzar l’anàlisi amb intensitats mitges diàries (IMD).
Per a la construcció de les matrius O-D, s’haurà de comprovar si el repartiment per sentits de circulació del trànsit en
el corredor d’estudi està equilibrat, ja que si existís una diferència superior al 2% de la IMD entre els dos sentits, això
significa que la matriu O-D no es pot considerar simètrica. En aquest cas, no s’acceptarà que la relació entre la
matriu O-D de l’hora punta i la matriu O-D diària sigui un valor constant per a totes les cel·les de les matrius.
L’estacionalitat és un fenomen present en molts corredors de la xarxa de carreteres a Catalunya. Aquest fet obliga a
què sigui imprescindible poder mesurar la seva incidència, en relació a tots els resultats derivats de l’estudi.
D’aquesta forma, el Consultor haurà d’establir els principis metodològics per a considerar-la.
L’equip Consultor haurà d’integrar en la memòria els següents aspectes:





Descripció i justificació de la metodologia i models que s’usaran per a l’obtenció dels viatges generats
i atrets, així com per a l’obtenció de la matriu de viatges.
Descripció i justificació de la metodologia i models que s’usaran per a l’assignació dels viatges a la
xarxa de transport.
Descripció i justificació de la metodologia per a la calibració del model.
El període temporal de realització de cada model.

10.7.- GENERACIÓ I ATRACCIÓ DE VIATGES
A partir de les dades socio-econòmiques identificades en el capítol 10.4 o del treball de camp, s’ha d’estimar un
model de generació i atracció de viatges que sigui capaç de predir el nombre total de viatges generats o atrets per
cada zona. Aquest model haurà de particularitzar-se per a cada motiu de viatge que s’estigui considerant. En
general s’establiran quatre grups d’estudi del model: la generació i atracció de viatges personals, i la generació i
atracció de viatges de transport de mercaderies o càrrega. Els aspectes mínims a considerar en cada tipologia de
viatge són:






Factors a analitzar en la generació de viatges personals:
o Ingressos
o Grandària de la llar
o Densitat residencial
o Taxa de motorització
o Estructura de la llar
o Accessibilitat
Factors a analitzar en l’atracció de viatges personals:
o Serveis comercials
o Oficines, empreses i llocs de treball
o Administracions
o Centres d’Estudis
o Altres serveis
Factors a analitzar en la generació i atracció de viatges de mercaderies
o Nombre d’empreses
o Nombre de treballadors
o Àrea total de l’empresa
o Nombre de vehicles pesants

Models a utilitzar per a la generació i atracció de viatges
La tècnica del factor de creixement per a avaluar la generació i atracció de viatges podrà ser utilitzada com a primera
aproximació i com a pas previ de l’aplicació d’un model més acurat. Únicament podrà ser desenvolupada en casos
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de predicció dels viatges futurs externs atrets per una zona determinada, ja que no existeix un model general que ho
avaluï d’una forma fàcil.
Es recomana determinar la generació i atracció de viatges mitjançant anàlisi de regressió lineal múltiple (RLM) i
l’anàlisi per categories.
El mètode de RLM és una tècnica considerada raonablement exacta i realista. En el desenvolupament d’aquesta
tècnica RLM el Consultor haurà de documentar que les variables explicatives del model són estadísticament
independents. La variable dependent segueix una distribució normal i l’error existent en la seva avaluació (diferència
entre valor observat i valor predit) està centrat en 0 i la seva variància és igual a σ2. La regressió es durà a terme a
nivell de cada llar, ja que un enfocament agregat a nivell zonal redueix la variabilitat (l’explicació) de la variable entre
les diferents zones de transport.
El mètode d’anàlisi per categories es basa en determinar la producció de viatges en funció de les característiques de
cada llar, suposant que les taxes de generació són relativament constants en el temps per a determinades
categories de llars. L’elecció de les diferents categories de les llars s’ha de realitzar de forma que la desviació
estàndard de la distribució de freqüències del nombre de viatges per a cada categoria sigui mínima. Únicament es
podrà utilitzar aquesta metodologia quan es disposi d’una mostra significativament gran per a tenir en cada categoria
un nombre suficient de realitzacions a fi de limitar els errors estàndards comesos.
Es pot aplicar també metodologies híbrides com podrien ésser l’anàlisi de regressió per a categories de llars.
El Consultor haurà de definir en la memòria la metodologia utilitzada per a la determinació de la generació i
atracció de viatges de cada zona de transport, així com una valoració de la bondat de la metodologia.

10.8.- MATRIU DE VIATGES PER A L’ANY BASE
Les dades recollides en el treball de camp (aforaments direccionals i altres sistemes de control de moviments, així
com les dades resultants de les enquestes), hauran de rebre un tractament adequat (de depuració, codificació,
informatització, etc.) que permeti, mitjançant l'aplicació dels coeficients d'elevació mostrals corresponents, obtenir
una matriu de viatges origen / destinació, que una vegada assignada sobre la xarxa bàsica presenti una distribució
de trànsit suficientment aproximada a l’obtinguda abans per l’any actual. La matriu sempre haurà de presentar-se
desglossada per a vehicles lleugers i pesants, indicant en aquest darrer cas el factor precís de transformació a
vehicles lleugers equivalents, a més de la matriu total de vehicles lleugers equivalents.
Les relacions que no quedin cobertes després del procés anterior amb la informació resultant de la presa de dades
hauran de completar-se mitjançant l’aplicació d’un model de generació / distribució de viatges a partir de variables
explicatives convenientment calibrat.
L’equip redactor haurà de definir en la memòria la metodologia utilitzada per a l’obtenció de la matriu O-D a
partir de les dades existents i el treball de camp, així com una valoració de l’error associat als desplaçaments
entre cada origen i destinació (per a cada cel.la i-j).
Producció de la matriu de viatges
La matriu de viatges per l’any base es pot obtenir mitjançant l’expansió de dades observades o mitjançant la
utilització de models gravitatoris a partir de dades socioeconòmiques.
El període de realització de la modelització ha de minimitzar de forma general les dades resultants a les que s’ha
d’aplicar factors correctors del període d’anàlisi. En aquest sentit, qualsevol predicció de trànsit a un escenari
exterior al període de modelització caldrà realitzar-lo aplicant factors que afegiran una nova font d’error a la
predicció.
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En els casos on les cel·les O-D de la matriu de viatges no es puguin valorar a partir de les dades de partida i les
observades, s’aplicaran models de distribució-generació de viatges. Els models habitualment emprats son del tipus
gravitatori on les variables explicatives de la funció de generació / distribució de viatges es corresponen, en general
amb les dades socio-econòmiques i la variable de la funció de resistència o fricció interzonal sol ser el temps de
recorregut, distància o el cost generalitzat de transport. Solen utilitzar-se diferents models segons el tipus de vehicle,
motiu del viatge o tipus de trànsit. L’experiència aconsella emprar models amb diferent formulació per als viatges
interns, de penetració i de pas, amb referència a l’àrea d’estudi, a més de diferenciar els vehicles lleugers i pesats,
sempre que aquestos tinguin entitat pròpia.
En funció del mètode d’obtenció de la matriu de viatges, caldrà determinar el període de temps en el que es
mesuren les dades del trànsit total de cada cel·la:


Matriu obtinguda a partir de matrius existents.
En el cas de disposar de matrius O-D per al corredor d’estudi corresponents a períodes temporals
anteriors, les cel·les de la matriu O-D per l’any base de l’estudi s’obtindran a partir de l’aplicació d’un
model FRATAR per actualitzar les dades.



Matriu obtinguda a partir d’enquestes.
L’estacionalitat del trànsit en l’àmbit d’estudi cal que sigui analitzada a fi de caracteritzar un període
de temps representatiu per a l’obtenció de dades dins del termini de l’estudi. Caldrà calcular l’índex
de dispersió (relació entre la variança i el valor mig) per a cada valor observat de cada cel·la de la
matriu incloent tots els valors observats iguals a 0. Aquesta informació és necessària per valorar la
precisió dels valors observats de cada cel·la, de les agregacions de diverses cel·les en sectors o
corredors i, finalment, de l’assignació del volum de trànsit a cada arc.
Si es presenta qualsevol valor igual a “0” en les cel·les de la matriu de viatges haurà d’especificar-se
si es deu a un trajecte considerat com a infactible o si és degut a limitacions de la mostra de les
dades.



Matriu sintètica resultant de l’aplicació de models gravitatoris.
El model gravitatori permet generar una matriu complerta de viatges entre zones sense necessitar un
desenvolupament d’enquestes en tots els corredors. El model quantifica els viatges (t ij ) entre una
zona i i una zona j a partir de la següent formulació:
tij = ai oi d j Cij

−n

on :
oi = factor associat amb generació (població) i atracció (treball) de la zona i
d j = factor associat amb generació (població) i atracció (treball) de la zona j
Cij = cost del viatge entre zona i i j
n = paràmetre a calibrar

−n 
a i =  ∑ D j Cij 

 i, j

−1

En calibrar una matriu de viatges per a l’any base per aquest mètode, la resistència al desplaçament
entre zones de transport haurà de ser mesurada en unitats de “cost generalitzat”, una ponderació
entre el temps emprat i la distància recorreguda en el desplaçament d’estudi. En els casos de vies
amb peatge abonat per l’usuari (no és el cas del peatge a l’ombra) caldrà incloure aquest element
dins del cost generalitzat. Els coeficients a utilitzar en l’equació del cost generalitzar s’hauran de
particularitzar pel motiu de viatge i pel tipus de vehicle/usuari.


Matriu obtinguda a partir de dades de trànsit.
Si l’estimació de la matriu es realitza a partir de dades de recomptes de trànsit (flux) l’ajust del model
es basa en la calibració dels paràmetres q ο i q 1 de la següent formulació que representa el volum de
trànsit que circula per l’arc a:
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Fa = q o + q 1 ∑ AJ O I D J C IJ- n p ija
i, j

a
ij

on p : proporció de viatges entre i - j que utilitza l' arc a

En aquests casos, la calibració dels paràmetres q ο i q 1 es farà per màxima versemblança o per la
metodologia de màxima entropia.

Ajust de les dades
L’ajust del model es realitzarà pel mètode de la matriu parcial que precisa una matriu O-D amb les dades
observades i una matriu O-D associada al cost generalitzat del desplaçament entre un origen i i una destinació j.
La quantitat d’informació que es disposi per a realitzar la calibració serà fonamental per a assolir bons resultats. En
particular, cal que la proporció de cel·les observades ha de ser superior al 70%, a la vegada que la informació
d’entrada estigui ben repartida en tota la matriu. És més segur recopilar un volum acotat de dades per a molts
parells de punts O-D que un volum molt alt de dades per a pocs parells de punts O-D.

Utilització de diferents fonts de dades.



Utilització de diferents fonts amb precisió coneguda:
En cada cel·la de la matriu de viatges es fusionaran les dades provinents de diferents fonts de forma que es
minimitzi el coeficient de variació del valor combinat de la cel·la. Es consideraran totes les observacions vàlides,
tot i que la seva precisió dependrà de la mostra a partir de la qual ha estat calculada.
Les dades hauran estat calculades en diferents períodes temporals (dies diferents, en diferents moments de
l’any o fins i tot en diferents anys) per tant serà necessari convertir-les a un any base comú abans de fusionarles.
Utilització de diferents fonts amb precisió NO coneguda:
Quan sigui possible, s’haurà d’estimar la precisió relativa de les cel·les de la matriu de viatge utilitzant l’índex de
dispersió (relació entre la variança i el valor mig). En aquest cas el valor mig del factor scaling-up per a una
enquesta és el nombre estimat de viatges dividit pel nombre de entrevistes. Caldrà donar més pes a les dades
que tinguin una precisió més bona.
En la memòria el Consultor inclourà la següent documentació:



Matriu de viatges O-D per a l’àrea d’estudi (diferenciada per a vehicles lleugers i pesants)
Matriu d’errors O-D associada a la matriu de viatges. Ajust del model.

10.9.- ASSIGNACIÓ DEL TRÀNSIT A LA XARXA DE CARRETERES

Pàgina 22 de 58

GISA
G-PLP-30v01 / 03-01-06

PLECS DE PRESCRIPCIONS
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’estudis de trànsit en
ctres. Interurbanes principals

L’equip consultor detallarà i justificarà el model o tipus de programa d’assignació emprat, indicant la variable de
comparació utilitzada pel repartiment del trànsit entre dos o més itineraris (temps o costos generalitzats del
transport) i sistema de repartiment utilitzat (camins mínims, distribució estadística,... amb o sense restricció de
cabuda), així com el mètode de calibració utilitzat.
Per altra banda, s’haurà de valorar per la via objecte de l’estudi els desplaçaments de llarga o mitja distància en
relació amb els desplaçaments locals.
La variable de comparació indicada haurà de ser, tant com es pugui, la pròpia variable explicativa de la funció de
resistència del model de generació / distribució adoptat. La selecció dels coeficients de la “funció utilitat” de l’usuari
que determina l’elecció del seu itinerari (model d’assignació) cal que es faci de forma conjunta i relacionada amb els
mètodes d’estimació de la velocitat de cada via de circulació. En aquest sentit, el model d’assignació a la xarxa ha
de considerar els fenòmens de congestió i el cost generalitzat del desplaçament.
L’assignació a la xarxa es farà seguint l’arbre de camins mínims entre el node de partida i tots els altres, considerant
com a camí mínim el de menor cost generalitzat.
Es farà una assignació a la xarxa viària actual utilitzant la matriu de vehicles totals a la vegada que es quantifiqui en
tots els trams de la nova via d’estudi el percentatge de viatges corresponents a desplaçaments de llarg i mig
recorregut així com desplaçaments locals (trànsit d’agitació). Els trànsits obtinguts a cada tram hauran de
representar-se als esquemes gràfics de les diferents xarxes considerades.


Estructura del model

Durant la fase de calibració, caldrà inspeccionar el model i realitzar ajusts on les simplificacions hagin afectat al
comportament del model en l’àrea d’estudi, que hauran de ser degudament documentats. En particular, els ajusts
que es poden realitzar seran:






Reubicació o addició dels arcs connectors dels centroïdes de cada zona de transport.
Correcció de la longitud dels arcs
Correccions de la velocitat dels arcs i de les demores associades a cada itinerari.
Correccions de les capacitats de les vies de la xarxa.

Models d’assignació:

El software desenvolupat pel model d’assignació de trànsit en la situació actual i en l’anàlisi prospectiu ha de seguir
els següents criteris:
a) Descripció completa de la xarxa:
Cal que consideri la tramificació proposada de l’Estudi, la velocitat de cada tram, el màxim flux i velocitat del tram en
capacitat. Per altra banda, és necessari que integri els diferents nodes de la xarxa i la seva codificació, el tipus
d’intersecció de cada node i els moviments permesos en cada un d’ells.
b) Algoritme d’assignació:
L’algoritme en qüestió ha de contemplar la situació d’equilibri i els principis de Wardrop en totes les condicions de
trànsit.
c) Altres característiques:
En vies de circulació on hi hagi periòdicament fenòmens de congestió que puguin afectar a la distribució de
velocitats significativament, caldrà limitar la capacitat de la via ja que es produirà una dissuasió important del nombre
d’usuaris.



Implantació dels models d’assignació:
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El procés d’ajust del model d’assignació ha de passar pels següents punts:
 Identificació de tots els arcs de la xarxa on existeixin recomptes observats.
 Aquests valors es separaran en tres grups:
o Cordons o línies d’inspecció per la calibració de la matriu
o Comptatges independents
o Un grup de comptatges de l’origen i al destí j que s’ubiquin en aquelles posicions estratègiques
on el model d’assignació s’hauria d’ajustar. (solen ser comptatges realitzats en la proximitat de la
zona d’estudi en els principals corredors que alimenten la via objecte del plec).
Els mètodes recomanats per a realitzar el procés de calibració seran el Mètode Incremental i especialment el
d’Equilibri Estocàstic de l’Usuari sempre que existeixi una via alternativa a la d’estudi dins del corredor analitzat. Els
dos utilitzen restriccions de capacitat i necessiten un nombre d’iteracions adient per a calcular millor la distribució de
la càrrega sobre la xarxa.
Durant la càrrega de la matriu en la xarxa i donat que és un procés iteratiu i es produeix una càrrega progressiva de
la mateixa, és necessari que l’algoritme avaluï, després de cada porció carregada de la matriu, els nous camins
mínims. Alguns arcs tenen més càrrega que d’altres i això contribueix a ralentir el trànsit i a penalitzar la circulació
per aquests arcs obtenint-se així una altra gamma possible de camins mínims. Per a aconseguir això, s’incorporaran
algoritmes que incrementin el temps de viatge en els arcs carregats segons l’expressió:

b

v 
t = t f 1 + a   

 c  

t = temps de recorregut en l' arc carregat
tf = temps de recorregut de l' arc lliure de càrrega (valor original)
v = volum de càrrega a l' arc
c = capacitat de l' arc

a i b : són els paràmetres de la funció que cal ajustar segons el comportament
habitual dels viatgers iq uina és la seva percepció de la congestió.
Aquest paràmetres s' han fixat per a tota la xarxa.

Es mostraran en forma de taula els fluxos modelats al 95 % d’interval de confiança amb els fluxos observats i, per
cada grup anterior es calcularà l’estadístic que segueix una distribució Xi-quadrada:

(flux observat - flux modelat)2
flux modelat
L’ajust de l’assignació i la determinació dels coeficients d’assignació ha de comportar uns valors recomanablement
reduïts d’aquest estimador. Cal que el consultor especifiqui per a cada arc amb informació d’aforaments utilitzats en
la calibració, l’error màxim comès en aquest procés de calibració.
En l’anàlisi de l’assignació per a l’any base, el Consultor inclourà en la memòria la següent documentació:




Taula en la que s’identifiqui el flux en cada via de l’àrea d’estudi i el seu error associat en l’any base.
Calibratge del model. Diferència entre els fluxos observats i fluxos modelats en cada arc i dades
característiques de cada arc de la xarxa de carreteres (velocitat i capacitat)
Taula en la que es determini per cada via d’estudi el percentatge de trànsit associat a desplaçaments de
llarga distància, mitja distància o trànsit local.

Per a cada assignació d’una matriu de viatges per un any d’anàlisi futur, el Consultor haurà d’integrar en l’Estudi la
següent documentació:
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Taula en la que s’identifiqui el flux en cada via de l’àrea d’estudi
Taula en la que es determini per cada via d’estudi el percentatge de trànsit associat a desplaçaments de
llarga distància, mitja distància o trànsit local -d’agitació.
Taula en la que es determini el percentatge de trànsit induït, reassignat i trànsit base.





10.10.- VALIDACIÓ DEL MODEL
La validació del model ha de comportar la verificació sobre la validesa de la calibració i la valoració de la qualitat de
la informació proporcionada pel model. Caldrà distingir entre calibració i validació:
Calibració: estimació dels paràmetres del model per ajust a unes observacions
Validació: valoració de la validesa del model calibrat per la comparació qualitativa de les estimacions produïdes pel
model amb la informació no utilitzada com a restricció en la calibració.
Les dades amb les que es pot comparar les estimacions del model per la validació pot fer-se amb dues tipologies
diferents:



informació de les observacions que no han servit per a calibrar el model.
observacions independents de les que no disposi el Consultor.

El document de validació ha de contenir els següents elements:


validació de la xarxa de carreteres

Cal comprovar que les hipòtesis realitzades sobre velocitats, característiques de la via, temps de
desplaçament, rutes es mantenen i són vàlides amb el flux de trànsit assignat.


validació de la matriu de viatges:

a) Matrius per expansió d’observacions
La forma ideal de validació és l’estimació de l’exactitud de cada valor de la matriu de viatges. Aquest fet es
pot aconseguir amb la matriu de viatges formades a partir de l’expansió de les observacions. Alguns dels
errors continguts en les matrius de viatges derivats dels models gravitatoris són quantificables però en
d’altres on no es puguin quantificar caldrà validar-ho a partir de la comparació amb informació no utilitzada
com a restricció en la calibració del model. Les matrius formades per expansió d’observacions han de ser
subjectes a mesures de l’error mostral comès en la seva formació. El procediment que caldrà documentar
és el següent:


es converteix la matriu d’índex de dispersió (I) en la matriu on en cada cel·la es detalla la
variança (V), multiplicant el valor de cada cel·la pel nombre de viatges associat (T).

Vij = I ij Tij



es carrega la matriu de variances en la xarxa utilitzant els arbres usats en la càrrega de la
matriu de viatges en el procés d’assignació.
El resultat és la variança del tràfic assignat en cada arc degut a l’error de mesura i mostral
en la matriu de viatges (no s’inclouen els errors d’especificació del procés d’assignació).

b) Matrius produïdes per models gravitatoris
La validació en aquestes matrius és diferent a la proposada en matrius per expansió d’observacions degut
a què les estimacions del model (gravitatori) estan afectades per un error d’especificació que no pot ser
quantificat. La validació ideal pot ser aproximada si es valora únicament els errors de mostreig i els de
mesura. Es pot utilitzar el procediment detallat anteriorment per agregar les dades a un nivell
representatiu.
Per donar una mesura de la significació del model gravitatori, serà necessari comparar els resultats del
model amb informació que no hagi estat considerada com a restricció en el procés de calibració. Aquesta
Pàgina 25 de 58

GISA
G-PLP-30v01 / 03-01-06

PLECS DE PRESCRIPCIONS
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’estudis de trànsit en
ctres. Interurbanes principals

informació pot ser utilitzada en dos grups:




Informació derivada d’observacions amb la que el model ha estat ajustat però no calibrat
Informació derivada d’observacions independents

validació de l’assignació de viatges a cada arc:

Per validar el flux de trànsit estimat pel model d’assignació, els resultats del model han de ser comparats
amb la informació de comptatges reservada d’aquella utilitzada en la seva calibració. Les comparacions de
validació han de ser presentades en forma de taula en el document de validació. La precisió estimada de
les observacions han de ser incloses en la taula així com la dels fluxos modelats degut a l’error de mesura
i de mostreig en les matrius de viatge.
El Consultor haurà d’integrar en la memòria la següent documentació:


Validació del Model Local
o

Descripció i justificació de la bondat de cada fase del model aplicat en l’any base.

o

Càlcul de l’error associat comès en cada procés (interval de confiança i percentatge d’error
associat)

10.11.- PREVISIÓ FUTURA DE LA MATRIU DE VIATGES I DEL TRÀNSIT
La prognosi del trànsit futur és necessària a fi d’assegurar un nivell de servei adequat als usuaris, la correcta
funcionalitat de la nova infraestructura segons el dimensionament planificat, garantir la rendibilitat social de la
inversió i finalment valorar els riscs i l’assegurament de les inversions en el cas de participació de capital privat.
En aquest sentit, cal posar de manifest que si bé el punt fonamental en l’avaluació del risc de les inversions de
capital en la infraestructura és la determinació del trànsit per a l’any d’entrada en servei, també és necessari
avaluar acuradament els creixements dels fluxos de la xarxa al llarg del temps.
La prognosi del creixement de la demanda de viatges es basarà en els canvis de factors externs que influencien la
generació i l’atracció de viatges (població, ingressos, motorització, dades de planificació regional, preus de
combustible, llocs de treball, etc.). La determinació del creixement d’aquesta sèrie de factors socioeconòmics
s’aplicarà als factors de generació/atracció, o directament a la matriu de viatges base.
En aquest procés serà necessari la identificació d’altres projectes que puguin afectar en un futur les condicions de
trànsit de la via objecte del Plec. En aquest sentit, caldrà determinar l’entrada en servei de noves vies de circulació
en diferents horitzons temporals així com canvis en l’estructura tarifària de les vies de pagament que constitueixen
una alternativa de circulació de la via d’estudi (Pla de Carreteres).
La prognosi del trànsit futur haurà d’analitzar una sèrie d’anys de forma que es s’avaluï tot el temps de concessió de
la nova via (en cas que el seu finançament inclogui la participació d’una empresa privada). L’entrada en servei, fora
d’indicació expressa en altre sentit, s’estimarà en 3 anys a partir del lliurament d’aquest Estudi de Trànsit.
Els anys de referència per a determinar les previsions de trànsit realitzant la projecció de la matriu de viatges seran:
l’any base (0), l’any d’entrada en servei, l’any d’entrada en servei + 5 anys, l’any d’entrada en servei + 10 anys i
l’any d’entrada en servei + 20 anys (any horitzó). En aquest sentit, cal diferenciar els trànsits interns, de penetració i
de pas, i donar el tractament projectiu a cada cas.
Una vegada aplicada la fase d’assignació a la xarxa a la matriu de viatges de cada any de referència, els resultats
obtinguts per a la via en estudi es recolliran en un quadre resum en el que s’indicarà, per a cada tram, la IMD i la
IHP corresponents a cada any del període de projecte.
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Es ressaltaran especialment els anys de referència i s’indicaran les tasses anuals de creixement acumulatiu
resultants, comparant-les amb les tasses generals establertes en l’àmbit autonòmic i estatal, i amb les històriques
del propi itinerari. Els factors de creixement esdevindran un punt crític per al nivell d’error comès en utilitzar les
dades de trànsit en valoracions econòmiques.
La determinació de la matriu de viatges per diversos anys quan es vulgui realitzar una valoració operacional (ja sigui
en hipòtesis de baix o alt creixement) utilitzant factors locals de creixement considerarà que les característiques de
la via (velocitat, temps de desplaçament, etc.) en xarxes futures no patiran variacions significatives si els fluxos no
s’apropen a la capacitat de la via.
Valoració dels viatges futurs
El Consultor haurà de justificar el factor de creixement que s’aplica als coeficients de generació o distribució i la
metodologia i les variables a partir de les quals s’ha calculat Qualsevol modificació d’alguna/es cel·la/es de la matriu
de viatges ha de compensar-se ajustant la matriu amb el procediment iteratiu de Furness. El mètode de Furness de
balanceig de la matriu de viatges considera que si

τi i Γ j

són els ratis de “creixement” dels orígens i de les

destinacions respectivament de la zona de transport i (filera i de la matriu de viatges t ij ) i j (columna j de la matriu

t ij ), la matriu de viatges compensada es determina mitjançant la següent expressió:
T ij = t ij τ i Γ j A i B j
on A i i B j són els ‘factors de balanceig’. També es pot expressar incorporant els índexs de creixement a les noves
variables a i i b j :

T ij = t ij a i b j
amb a i = τ i A i i b j = Γ j B j . Els factors a i i b j (o A i i B j ) han de ser calculats de forma que es compleixin les
restriccions d’equilibri sobre els “trip-ends” (viatges generats i viatges atrets) i sobre el total de viatges de la matriu.
Tractament de la incertesa
La incertesa del resultat del model és una combinació de la incertesa del procés de previsió, errors estadístics de
mesura, de mostreig i d’estimació del paràmetre i d’errors d’especificació dels models matemàtics. El tractament de
la incertesa en els estudis de trànsit s’articula en dues parts:
a) La valoració dels errors en la matriu de viatges en l’any actual
b) el tractament de la incertesa en la previsió futura de trànsit
El procediment per produir previsions futures de trànsit segueix un procés d’aplicació seqüencial de factors de
creixement a les dades resultants de l’any base utilitzant dos tipus d’escenaris (alt i baix creixement)
socioeconòmics a fi de determinar un rang d’estimació del trànsit futur. En relació amb els paràmetres utilitzats en la
previsió futura de trànsit cal dividir-los en relació a:



Paràmetres que són estables en el temps (constants).--> Paràmetres de calibració del model
Paràmetres que tenen valors futurs diferents als actuals (variables) PIB. En aquests casos, la
predicció del valor futurs d’aquest paràmetres està subjecte a error.

Els errors de predicció s’incrementen a mesura que ens allunyem de l’any actual. Per tant, es poden acotar si es
redueix l’horitzó de predicció. D’aquesta forma cal realitzar una anàlisi de sensibilitat selectiva dels paràmetres o
factors, en el que es determini el resultat per un valor superior i un valor inferior de cada paràmetre.
El Consultor haurà d’incloure en l’Estudi la següent documentació:
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o Matriu de viatges O-D per a l’any futur d’estudi.
o Anàlisi de sensibilitat del creixement de la matriu de viatges en relació al creixement de les dades socioeconòmiques.

10.12.- TRÀNSIT INDUÏT A L’ANY BASE I A L’ESCENARI(S) FUTUR(S)
L’entrada en servei d’una nova via de comunicació produeix canvis en les característiques del viatge dels diferents
usuaris que es poden classificar com a:








Canvi de ruta
Reprogramació temporal dels viatges a fi d’estalviar-se els fenòmens d’hora punta
Viatges a noves destinacions amb els mateixos motius que els anteriors.
Canvis de modes de transport
Reducció del nombre de viatges realitzats com a passatgers
Increment de la freqüència d’alguns viatges
Canvi en els usos del sòl.

Alguns d’aquests canvis en els patrons de viatge pot derivar en l’increment dels vehicles-km de la via, és a dir en la
generació d’un trànsit induït. El volum total de trànsit induït és la diferència en termes de vehicles-km entre l’escenari
amb la infraestructura actual (Actuació zero) i un escenari en el que es dugui a terme una iniciativa de construcció o
millora d’una nova via (Fer Quelcom o “Do-Something”), més qualsevol tràfic suprimit per la construcció de la via i
qualsevol altre tràfic induït per la via.
Resposta del patró del viatge

Classificació de la naturalesa del trànsit en relació a la demanda
associada a la nova via objecte de l’Estudi

No hi ha cap canvi en el patró de viatge

Tràfic Base

Canvi en la ruta (l’itinerari és diferent tot i que es
manté l’origen i la destinació del desplaçament)

Tràfic reassignat

Canvi en el mode de transport
Canvi en la destinació
Tràfic Induït

Increment de la freqüència de realització del
viatge
Generació d’un nou viatge

Taula 1. Classificació del tipus de trànsit associat a la nova via
L’equip consultor haurà de justificar el procediment de càlcul per a la determinació del trànsit induït per l’entrada
en servei de la nova infraestructura i determinar l’increment de trànsit (expressat en % en relació a la matriu de
viatges) que aquesta suposarà en cada relació orígen-destinació de l’àrea d’estudi.
En el càlcul del trànsit induït, és necessari considerar els conceptes de:





Reassignació
Quantitat de trànsit suprimit en el Do-minimum
Quantitat de trànsit suprimit en el Do-Something
Quantitat de trànsit induït per la via.

El trànsit induït per una nova via de comunicació pot esdevenir de significativa importància en trobar-nos en les
següents situacions:
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Part de la xarxa afectada per la construcció de la via presenta fenòmens de congestió en el Do-Minimum.
L’elasticitat de la demanda respecte al cost o el temps de viatge és alta.
L’entrada en servei de la via causarà un canvi substancial en el cost del viatge o en la capacitat de l’arc.





Si es considera únicament el trànsit bàsic i el reassignat es suposa que tots els origens, les destinacions i els temps
de viatge romanen fixos i la matriu que els considera s’anomenarà Matriu de Viatge Fix. Aquesta matriu és la
mateixa en l’escenari d’”Actuació zero” i l’escenari de “Fer quelcom”.
El model utilitzat per avaluar-lo ha de ser capaç de produir una estimació dels costos d’aquells viatges sensibles als
nivells de trànsit, pel que serà necessari realitzar estudis pels períodes temporals d’hora punta.
Les tècniques adoptades de càlcul han de permetre determinar el grau de congestió de la xarxa i posar de manifest
la dinàmica del flux de trànsit: fins que la nova via s’obri (aproximadament 5 anys després de l’any base), els
creixements de trànsit tenen efectes adversos en les condicions de circulació i en els nivells de congestió. La
supressió del creixement de trànsit com a resultat de les condicions de deteriorament és més probable que
s’aconsegueixi en el cas del Do-Minimum.
La tècnica de l’elasticitat pot resultar un mètode efectiu de modelitzar el tràfic addicional induït per la nova via de
circulació, basada en què la demanda de viatges entre dos zones varia en funció del cost del viatge entre aquestes
dos zones. La tècnica de l’elasticitat ha de ser aplicada iterativament, de forma que s’alterni l’ajust de la matriu de
viatges, la seva assignació i el recàlcul dels costos de viatge fins que s’assoleixi un equilibri entre costos i viatges.
10.13.- ESTIMACIÓ DE L’ERROR DE L’ESTIMACIÓ DEL TRÀNSIT A L’ANY BASE I PRECISIÓ DE L’ESTIMACIÓ
FUTURA.
Valoració dels errors de les dades de l’any base
Els resultats obtinguts d’una valoració de trànsit són incerts, fet que no significa que aquests siguin desconeguts. La
incertesa total sobre una estimació realitzada amb un model de trànsit és una combinació d’errors estadístics de
mesura, de definició de la mostra respecte l’univers de dades, d’errors específics dels models matemàtics i els errors
implícits en la previsió de resultats futurs. És essencial que la incertesa del resultat final sigui identificada i
quantificada en els casos que sigui possible.
Errors
En el desenvolupament d’estudis de trànsit, els errors es poden classificar en:


Errors inherents a les dades de trànsit
Aquests errors es poden classificar en:
1.



errors deguts a un mostreig de la població total (variabilitat horària, diària del
trànsit).
2. errors de mesura
3. errors deguts a un procés inadequat de tractament o presa de dades
Errors d’especificació del model

L’error d’especificació del model és difícil de determinar. Tota la informació disponible s’utilitza per calibrar el
model i obtenir resultats per tant, únicament amb l’avaluació del model amb dades independents (no
utilitzades en calibració) en la validació o en la determinació del comportament del model a través del temps
es pot arribar a quantificar l’error d’especificació del model.
En l’ajust del model, la millor forma de valorar l’error d’especificació del model en l’any de calibració són els
errors residuals; és a dir la diferència entre els valors observats i els modelats. Per assegurar la bondat del
model, cal revisar els següents punts:
i.
ii.

Examinar les variables independents i determinar si existeix alguna relació existent amb les
variables dependents
Assegurar que la variable independent és fàcil d’estimar a partir de les variables independents.

Pàgina 29 de 58

GISA
G-PLP-30v01 / 03-01-06
iii.

PLECS DE PRESCRIPCIONS
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’estudis de trànsit en
ctres. Interurbanes principals

En treballar amb variables independents amb alts coeficients de correlació , únicament una d’elles
pot ser entrada en el model. Aquesta ha de ser la que millor expliqui els canvis de trànsit al llarg
del temps i que predigui millor les variables futures.
Examinar les errors residuals conjuntament i assegurar que els errors residuals segueixen una
distribució normal i no presenten cap tendència/desviació.

iv.

Errors de previsió futura del trànsit.



Aquests errors dependran de les hipòtesis realitzades sobre el creixement de diversos factors i indicadors
socioèconòmics, a partir dels quals es preveu l’increment de viatges de la matriu O-D.
Estimació de la precisió dels aforaments de trànsit
Estacions automàtiques
L’estimació de la precisió de la mesura del valor del flux mesurat per aforaments automàtics s’assegurarà si pel 95%
de l’interval de confiança dels comptatges superiors a 12 hores de duració és de l’ordre del 5% del comptatge total.
Si el comptatge és de més hores comportarà el tractament de més dades, fet que ajudarà a reduir l’impacte dels
errors humans i els errors mecànics. És certament poc probable poder reduir els intervals de confiança. La grandària
de la mostra necessària per garantir un error de l’ordre del 3% amb un interval de confiança del 95% s’estabilitza per
a poblacions grans (superiors a 500.000 vehicles) i creix quan s’incrementa el percentatge de pesants.
Pels comptatges amb un tub pneumàtic, el ratio que relaciona els vehicles i els eixos haurà de ser calculat a partir de
comptatges manuals i es suposarà que la precisió del ratio serà igual a la del comptatge del qual deriva.
Quan l’aforament automàtic sigui utilitzat per a predir un flux mig per un període temporal superior al comptatge de
l’estació, el flux estimat estarà subjecte a error mostral.
Estimació de la precisió de la matriu de viatges
En tractar la precisió de la matriu de viatges caldrà particularitzar aquelles matrius obtingudes per expansió de dades
i les matrius obtingudes per l’aplicació d’un model gravitatori.


Matriu formada per expansió de dades observades

L’error comès és el resultat de partir d’unes dades derivades d’una mostra que no abasta tot l’univers de l’estudi. Cal
calcular l’índex de dispersió de cada cel·la de la matriu. S’haurà de realitzar un seguit de consideracions:
i.
ii.

iii.
iv.


El procés de mostreig s’assumeix que és hipergeomètric, és a dir, es considera una població
finita i no es permet la repetició.
Les observacions de cada cel·la s’assumeixen que són independents. Hi pot haver problemes en
aplicar factors d’augment/correctors als valors de la matriu de viatges. Un sol factor pot ser
aplicat a un conjunt de cel·les o fins i tot a tota la matriu de forma que no sigui particularitzat per
a cada observació. Si es determinen correlacions, les covariances entre les cel·les observades
haurien de ser calculades.
Les dades s’assumeixen que estan jerarquitzades en el càlcul de les variances de cada cel·la.
Quan s’estima que l’índex de dispersió és 0 per unes cel·les observades, s’adoptarà un sol factor
de creixement (“grossing up”) per tota la línia cordó.

Matrius obtingudes a partir d’un model gravitatori

Les matrius obtingudes a partir de models gravitatoris contindran errors d’especificació i errors de calibració dels
paràmetres degut al procés d’ajust a unes dades derivades d’una mostra. Es podrà estimar l’error derivat de l’ajust
dels paràmetres del model en base a :


Ajust del model utilitzant la simulació del tipus Monte Carlo amb dades derivades de mostres
alternatives obtingudes amb el model de referència en el primer ajust. Els paràmetres obtinguts
en els successius ajusts cal que siguin emmagatzemats així com els coeficients de variació
d’aquests. Les variances de cada cel·la podran ser obtingudes amb aquestes dades.
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Mètodes analítics que puguin estimar directament la variança de cada cel·la (o dels paràmetres
del model) per una variació de la mostra.

L’error d’especificació comès en les matrius de viatges en models gravitatoris és difícil de predir. Una forma de
minimitzar-lo serà ajustant el model amb totes les dades disponibles i examinant l’error residual (diferència entre
valor observat i modelat en cada cel·la) en conjunt a fi de garantir que els errors estan aleatòria i uniformement
distribuïts.
Estimació de la precisió de l’assignació
L’objectiu d’un model d’assignació en l’any base és predir el flux d’un arc/via que sigui compatible amb els
comptatges observats. El model ha d’ajustar diverses rutes en la xarxa suposant que els conductors intenten
minimitzar una funció dependents del temps, distancia o una combinació d’ambdues. La xarxa de carreteres està
subjecte a:



Errors de mesura en les característiques dels arcs inclosos
Errors d’especificació en l’estructura de la xarxa, la selecció dels arcs i el nombre i ubicació del
connectors de cada centroïd.

Una mesura de la variança dels fluxos de trànsit assignats a cada arc deguts a errors mostrals en la matriu de viatge
pot ser obtinguda carregant una matriu de variances a la xarxa de carreteres amb el mateix ordre jeràrquic que ha
estat utilitzat en la formació la matriu de viatges.
L’eina a utilitzar per a minimitzar l’error d’especificació del model en l’any de calibració és mitjançant l’avaluació dels
errors residuals (diferència entre valors observats i modelats). Amb els models d’assignació, l’estadístic recomanat
segueix la forma de la Xi-quadrat.

( valor observat - valor modelat)2
valor modelat
Aquesta serà calculada i es sumaran els valors d’una selecció d’arcs de l’àrea d’interès. La formulació del model que
comporti el menor valor ha de ser adoptat
Utilització de l’estimació de l’error de viatges per l’any base
La valoració dels errors en l’any base té dues principals aplicacions:



En la validació del model
En la valoració de la capacitat del model de discriminar entre els efectes de trànsit derivats de
cada alternativa.

Es podran realitzar anàlisis de sensibilitat, que s’articularan en tres categories:




Petites perturbacions dels paràmetres del model utilitzats. (utilització en el càlcul dels viatges en l’any base
i en la predicció futura).
Sensibilitat selectiva comprovant el rang factible d’un paràmetre per assegurar un rang de flux resultant.
(especialment en l’assignació del trànsit)
Test de sensibilitat sistemàtica en el que es pretén determinar un rang probable de resultats mitjançant la
variació dels paràmetres entre diferents rangs (en la predicció futura de trànsit).

Aquests tests es solen realitzar en el procés d’assignació degut a què és significativament difícil determinar l’error
d’especificació del model comès. En aquest sentit, es recomana variar la relació entre els paràmetres del model en
un 10% per analitzar els resultats obtinguts i determinar la influència que pot produir una mala calibració dels
paràmetres.
Utilització de l’estimació de l’error en el disseny del model
Cal subratllar un seguit d’implicacions pràctiques:


El fet de recollir més observacions no implica necessàriament en un increment de la precisió del
resultat final.
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Les dades han de patir els mínims processos de factorització per reduir l’efecte acumulatiu d’errors,
especialment abans de la validació del model.
A on es determinin factors locals, la precisió d’aquest hauria de ser calculada (dependrà del nombre
d’observacions que se’n té i de la seva variabilitat)
En el càlcul de IMDs, l’exactitud dels factors amb la que ha estat calculada serà crucial.

10.14.- ANNEXOS DE LA MEMÒRIA.


ANNEX 1. FITXES COMPLEMENTÀRIES DE CARACTERITZACIÓ DEL MODEL DE TRÀNSIT UTILITZAT.

El Consultor inclourà necessàriament aquest annex amb la tipologia detallada en l’apèndix 6 del present plec.
Per altra banda, el Consultor segons el seu criteri o sota instruccions de GISA podrà incloure a la Memòria altres
annexos que consideri necessaris per a una justificació més completa de l’Estudi, a més dels que es defineixen tot
seguit, els quals s’hauran d’incloure en l’Estudi, si són d’aplicació.
DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS.
Tots els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic.
El Consultor inclourà en aquest document tots aquells plànols necessaris per a la perfecta comprensió dels treballs.
El contingut d’aquest document s’ajustarà a les llistes i continguts que s'expliciten a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zonificació.
Localització de les estacions d’aforament utilitzades en l’estudi
Localització dels punts d’aforament del treball de camp
Xarxa de l’any base
Capacitat dels trams de la xarxa de l’any base
Velocitat de recorregut dels trams de la xarxa de l’any base
Aranya de trànsit d’IMDs a l’escala adient, que permeti identificar trams consecutius amb canvis superiors al
5%.
8. Nivell de servei de les vies incloses en l’àrea d’estudi.
9. Valor numèric de la IMD modelada pels diferents trams de la xarxa en l’any base distingint-la per sentits de
circulació.
10. Aranya de trànsit del flux en l’hora punta en l’any base (distingint l’hora punta per sentits de circulació i en cada
entorn territorial local on variï substancialment) a l’escala adient que permeti identificar canvis superiors al 10%.
11. Valor numèric del flux modelat en HP pels diferents trams de la xarxa en l’any base distingint-lo per sentits de
circulació.
12. Aranya de trànsit detallada en els enllaços i entorns a poblacions superiors a 10.000 habitants per a l’any base,
amb la determinació del valor numèric dels fluxos a la xarxa.
El Consultor realitzarà els plànols descrits en els punts 4-12 dalt esmentats per a cada escenari temporal futur de
l’alternativa considerada.
GISA, atenent a circumstàncies especials, podrà ordenar desenvolupar-ne d’altres.

11.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS.
El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3.
11.1.- TEXTOS ESCRITS.
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català.
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En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD.
11.2.- PLÀNOLS.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats amb eines informàtiques que permetin el lliurament dels mateixos en
fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els plànols en suport informàtic (tal com puntualitza el Manual
d’estructuració informàtica i PDF del projectes d’Obra Civil).
Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual d’estructuració
informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil.
11.3.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.
A més dels documents originals, caldrà lliurar en l’acte de recepció de l’Estudi, cinc (5) exemplars del mateix
complerts i numerats, d’acord amb els criteris d’enquadernació emprats per GISA.
Els volums –si és es cas– que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centímetres.
Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin l’Estudi i la seva
presentació general, seran determinats per GISA, que facilitarà el model.
El format de presentació de la Memòria i del conjunt d’Annexos a la Memòria s’especifica a l’Apèndix núm.5.
També es lliuraran dos (2) exemplars en suport informàtic amb tota la informació, degudament classificada, que
s'hagi generat per a la redacció de l’Estudi al utilitzar qualsevol de les eines informàtiques esmentades en aquest
Plec.
Així mateix, el consultor lliurarà dos (2) CD-ROM amb el fitxer informàtic tipus PDF que es correspon amb el
contingut de tots els fulls que composen l'estudi. La metodologia a seguir està indicada al Manual d’estructuració
informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil.
Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb l’Estudi i es farà constar dins una carta, la qual ha de
rebre la conformitat per part de GISA. Sense aquesta carta conformada no es considerarà recepcionat el treball.
En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb posterioritat
pel Consultor, aquest haurà de fer arribar a la Direcció de l’Estudi, amb la major diligència possible, la nova versió de
la documentació que hagués canviat.
La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc a
l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes.

12.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS.
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de GISA, és condició obligada per què el
Consultor pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.
En qualsevol lliurament parcial, GISA revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments
a realitzar pel Consultor.
En particular, en les dates previstes, el Consultor remetrà dos exemplars de l’esborrany complet de l’Estudi a GISA;
i en funció dels resultats d'aquesta, GISA indicarà al Consultor la realització de les correccions i/o modificacions que
s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzarà l'edició.
Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el Programa
de Treballs per a la redacció de l’Estudi, el lliurament definitiu de l’Estudi no sofrirà cap variació respecte a la data
prevista; però, si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de lliurament s'ajornaria el

Pàgina 33 de 58

GISA
G-PLP-30v01 / 03-01-06

PLECS DE PRESCRIPCIONS
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’estudis de trànsit en
ctres. Interurbanes principals

període de temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la data del
seu retorn efectiu.
El Consultor, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i
seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptarà, per part de GISA, cap unitat de
treball que no estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.

13.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE.
El Consultor presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat de l’Estudi
que hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d'assegurar que l’Estudi
objecte d'aquest encàrrec compleixi amb els requisits i especificacions exigides.
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades emprades
(origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, etc.) i la revisió dels plànols
(presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.).
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redacció de
l’Estudi, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació d'errades de tota mena.
El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és independent de la
supervisió que GISA durà a terme en el decurs de la redacció de l’Estudi.

A P È N D I X S
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APÈNDIX NÚM. 1.
REUNIONS DE SEGUIMENT DELS TREBALLS I INFORMES A PRESENTAR PEL
CONSULTOR.
1.- PRIMERA.- IMMEDIATAMENT POSTERIOR A LA CONFIRMACIÓ DE L’ENCÀRREC DE REDACCIÓ DE
L’ESTUDI.
El Consultor presentarà el Pla de Treballs detallat que pensa seguir per a la redacció de l'Estudi, fent-hi constar els
tècnics responsables de cada part concreta, i la composició dels equips redactors i de seguiment i correcció.
Prèviament el consultor haurà lliurat (amb un mínim de 2 dies d’antelació) l’informe inicial en el que s’haurà
d’incloure la següent documentació a desenvolupar en l’Estudi:


Fitxa resum del treball a realitzar:
o Definició del marc temporal (any base, any entrada en servei i anys futurs d’anàlisi)
o Descripció de la situació actual i l’objectiu que es pretén amb la nova infraestructura de trànsit
o Descripció de la xarxa futura i identificació dels escenaris futurs possibles.







Fitxa resum de l’àmbit d’estudi.
o Justificació de l’àmbit
o Descripció i justificació de la zonificació a utilitzar
 Taula de zonificació de l’àrea interna on s’identifiquin els municipis o altres unitats
administratives considerades en cada ZT.
o Proposta i justificació de la tramificació
 Plànol de tramificació de la nova via
 Taula de tramificació on s’identifiquin el Pk origen i final de cada tram de carretera
d’estudi
o Plànol on es representi en forma de graf l’àrea interna d’estudi, amb la xarxa bàsica, les vies
d’accés, la nova via objecte de l’estudi i la ubicació dels centroides associats a les zones de
transport així com els nusos de la xarxa que defineixen els diferents trams.
Caracterització i croquis de la xarxa actual:
o Descripció de les característiques de les vies de l’àrea d’estudi
o Croquis de la xarxa actual
o Taula amb la identificació de les vies de comunicació incloses dins l’àrea interna, detallant
les característiques de la via segons l’apartat “Caracterització de la xarxa viària” detallat en
el capítol corresponent
Caracterització i croquis de la xarxa futura:
o Descripció de les característiques de les vies de l’àrea d’estudi
o Croquis de la xarxa futura
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Dades de trànsit que es disposen i la seva fiabilitat:
o Descripció de les dades de partida, transformació de dades a any base i justificació de la
bondat d’aquestes.
o Taula en la que per a cada via interior a l’àrea d’estudi i les vies principals que creuen el seu
límit, es determinin les dades existents següents:
 flux i altres variables de trànsit
 any associat de càlcul
 font d’informació
 justificació de la bondat d’aquestes pel desenvolupament de l’estudi.
o Taula de dades socio-econòmiques utilitzades en cada Z.T. de la zonificació proposada per
l’àrea interna.
Document-memòria del treball de camp per a l’obtenció de dades addicionals.
Plànol on aparegui l’àrea interna amb la identificació dels trams de la via d’estudi, la localització de les
estacions d’aforament existents, els punts d’aforament addicionals plantejats pel consultor i l’àmbit
d’aplicació de les diferents enquestes que es desenvoluparan.
Descripció i justificació de la metodologia i models que s’usaran per a l’obtenció dels viatges generats
i atrets, Aixa com per a l’obtenció de la matriu de viatges.
Descripció i justificació de la metodologia i models que s’usaran per a l’assignació dels viatges a la
xarxa de transport.
Descripció i justificació de la metodologia per a la calibració del model.
El període temporal de realització de cada model.

2.- SEGONA.- REUNIÓ DE PRESENTACIÓ DE LA MATRIU O/D I AJUST DEL MODEL PER L’ANY BASE.
Es realitzarà una reunió d’acceptació de la metodologia a utilitzar transcorregut un temps equivalent al 50% de la
duració contractual de l’Estudi. Aquest interval temporal podria variar-se prèvia consulta amb GISA sense que
aquest fet representi un allargament del termini de lliurament final de l’Estudi. Prèviament a la reunió, el Consultor
haurà lliurat (amb un mínim de 2 dies d’antelació) l’informe de presentació de la matriu O/D i la justificació de
l’ajust del model per l’any base.
El contingut de l’informe de presentació de la matriu O/D i la justificació de l’ajust del model per l’any base ha de
contenir els següents punts:



Matriu de viatges O-D per a l’àrea d’estudi (diferenciada per a vehicles lleugers i pesants)
Matriu d’errors O-D associada a la matriu de viatges. Ajust del model.

3- TERCERA.- REUNIÓ DE LLIURAMENT DE L’ESTUDI.
Es realitzarà una reunió de revisió dels resultats finals de l’Estudi de Trànsit. Prèviament el Consultor haurà lliurat
(amb un mínim de 2 dies d’antelació) el document preliminar. GISA tornarà al Consultor l’esborrany de l’Estudi
revisat amb llista d’afegits, supressions i correccions, dins del termini de temps indicat al Programa de Treballs per la
redacció de l’Estudi, que hauran de ser incorporats en la versió definitiva de l’Estudi de Trànsit.
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APÈNDIX NÚM. 2
INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE PER A LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE TRÀNSIT
Dades de mobilitat i d’aforaments de trànsit:
Aquestes dades han de ser utilitzades per completar els resultats dels models de distribució de viatges així com
per la calibració del model d’assignació.







IDESCAT. Matriu O-D de mobilitat obligada (EMO). S’hauran de consultar les dues darreres
actualitzacions per a poder calcular factors de creixement.
Generalitat de Catalunya. SIMCAT. Desplaçaments a nivell nacional entre els municipis de l’àrea
d’estudi i la resta de poblacions importants catalanes.
Generalitat de Catalunya. Pla d’Aforaments de la Generalitat de Catalunya.
MFOM. Datos de aforo de la red.
Altres estudis de trànsit
Les equivalents d’altres Administracions i/o Institucions que disposin de dades de trànsit d’interès
per l’Estudi.

Dades socio-econòmiques
Les dades socioeconòmiques organitzades per la zonificació proposada es relacionarà amb les variables
explicatives de les funcions de generació / atracció de viatges emprades al model de distribució o demanda de
trànsit que s’adopti.











INE. Població dels municipis de l’àrea d’estudi
INE. Motorització dels municipis de l’àrea d’estudi en vehicles
INE. Renda dels municipis de l’àrea d’estudi.
INE. Nivell d’ocupació
Generalitat de Catalunya. Places hoteleres en l’àrea d’estudi.
Generalitat de Catalunya. Segones residències en l’àrea d’estudi.
Generalitat de Catalunya. Habitatges construïts en l’àrea d’estudi en el darrer any.
Generalitat de Catalunya. Habitatges acabats en l’àrea d’estudi en el darrer any.
Generalitat de Catalunya. Usos del sòl en l’àrea d’estudi.
Les equivalents d’altres Administracions i/o Institucions que disposin de dades de trànsit d’interès
per l’Estudi.

Dades administratives i d’ordenació territorial







Divisió censal nacional.
Generalitat de Catalunya. Pla de Carreteres
Les equivalents d’altres Administracions i/o Institucions que disposin de dades de trànsit d’interès
per l’Estudi.
Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU).
Llei de Mobilitat i Directrius Nacionals de Mobilitat.
Plans territorials.
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APÈNDIX NÚM. 3
DEFINICIONS DE FIABILITAT DE DADES UTILITZADES EN ELS AFORAMENTS ACTUALS
En aquest apèndix es tracta la fiabilitat de les dades obtingudes en els aforaments de trànsit realitzats als diferents
tipus d’estacions d’aforament.
La tipologia dels aforaments així com la categoria de les estacions produeix una certa heterogeneïtat de les dades
obtingudes en els aforaments de trànsit. Per això, cal definir un indicador de fiabilitat anual dels aforaments (Ifa), el
qual dóna una idea de la qualitat de les dades obtingudes.
Si l’empresa fabricant dels equips de recompte proporciona l’Índex de fiabiliat dels equips (ife), llavors, l’Índex de
fiabilitat = IFA * IFE.
INDICADOR DE FIABILITAT ANUAL
Per a calcular aquest índex s’ha diferenciat la importància dels diferents dies de la setmana.
Es consideren les categories següents:
• Categoria 1 dilluns
• Categoria 2 divendres
• Categoria 3 dimarts, dimecres i dijous, els hem denominat feiners
• Categoria 4 dissabte
• Categoria 5 diumenge
5.1. Permanent
L’índex de fiabilitat setmanal es calcula com el producte de dos valors (x) i (y),
IFs = x * y*100
(x) Fa referència als dies de la setmana que presenten error. Es preveuen els casos següents:
a- es disposa de tots els dies x = 1,00
b- falla un dimarts, dimecres o dijous x = 0,95
c- fallen dos dies corresponents a dimarts, dimecres o dijous x = 0,90
d- falla divendres o dissabte o diumenge o dilluns o els 3 feiners x = 0,70
e- falla una categoria de dia i un laboral x = 0,67
f- falla una categoria de dia i dos feiners x = 0,63
g- fallen 2 de les 5 categories de dies x = 0,60
h- fallen 2 categoria de dia i 1 feiner x = 0,57
i- fallen 2 categories de dia i 2 feiners x = 0,53
j- fallen 3 de les 5 categories de dies x = 0,50

Pàgina 38 de 58

GISA
G-PLP-30v01 / 03-01-06

PLECS DE PRESCRIPCIONS
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’estudis de trànsit en
ctres. Interurbanes principals

k- fallen 3 categories de dia i un feiner x = 0,44
l- fallen 3 categories de dia i 2 feiners x = 0,37
m- fallen 4 de les 5 categories de dies x = 0,30
n- fallen 4 categories de dia i un feiner x = 0,25
o- fallen 4 categories de dia i 2 feiners x = 0,20
p- fallen 5 de les 5 categories de dies x = 0,16
(y) Fa referència al nombre de setmanes correctes senceres que tenim en el mes. Una setmana es considera
correcta quan no es té cap error en divendres, dissabte, diumenge o dilluns i es disposa de dades d’algun dia feiner.
Es preveuen els casos següents:
4- es disposa de totes les setmanes y = 1
3- es tenen 3 setmanes correctes y = 0,95
2- es tenen 2 setmanes correctes y = 0,90
1- es té una setmana correcta y = 0,88
0- no es disposa de cap setmana correcta y = 0,2
S’adjunta el quadre dels diferents valor de l’índex:

D’aquesta manera s’obté l’IFs (Índex de fiabilitat setmanal).
Per tal d’obtenir l’índex mensual IFm es fa la mitjana aritmètica de les quatre mesures setmanals.

IFm =ΣIFs / 4

NOTA: El coeficient mensual s’obté considerant quatre setmanes. Per tal de considerar els dies restants s’agafa per
calcular l’índex el cas que és l’òptim d’entre totes les possibles combinacions setmanals.
Per obtenir el coeficient anual es realitza la mitjana aritmètica de les dotze mesures mensuals.
IFa = ΣIFm / 12
5.2. Primària
En aquesta estació tipus s’obté un coeficient cada dos mesos i l’índex anual s’obtindria amb la mitjana aritmètica
dels 6 índex bimensuals, que són els següents:
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a- es disposa de tots els dies IF = 100
b- falla un dimarts, dimecres o dijous IF = 90
c- fallen dos dies corresponents a dimarts, dimecres o dijous IF = 85
d- falla divendres o dissabte o diumenge o dilluns o els 3 feiners IF = 70
e- fallen 2 de les 5 categories de dies IF = 50
f- fallen 3 de les 5 categories de dies IF = 40
g- fallen 4 de les 5 categories de dies IF = 20
h- fallen 5 de les 5 categories de dies IF = 0
Per tal d’obtenir un estimador anual es s’efectua la mitjana aritmètica de les sis mesures obtingudes.
IFa = ΣIFm / 6
5.3. Secundària
Com en la primària s’obté un coeficient cada dos mesos. L’índex anual s’obtindria amb la mitjana aritmètica dels 6
índex bimensuals que són els següents:
a- es disposa de tots els dies ................................................................. IF = 100
b- falla un dia ......................................................................................... IF = 50
Per tal d’obtenir un estimador anual s’efectua la mitjana aritmètica de les sis mesures obtingudes
IFa = ΣIFm / 6
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APÈNDIX NÚM. 4
PREUS UNITARIS ORIENTATIUS PER A LA CAMPANYA DE PRESSA DE DADES
Observacions:
Els següents preus no inclouen l’IVA. Els preus poden variar de forma significativa en funció de les característiques
concretes del treball de camp: lIoc de realització (proximitat a Barcelona), nombre d'aforaments i enquestes
necessàries, etc.


Aforament automàtic de vehicles
o
o

1 sentit / 24 h: 120€
2 sentits /24 h: 190€

Inclou gràfics i tabulació de dades en full de càlcul.


Aforament manual
o

Jornada (8h) / aforador: 235€

Inclou gravació de dades en suport informàtic, desplaçaments i dietes.


Medicions de temps de recorregut (cotxe flotant):
o

Jornada (8h) de cotxe i operador: 475€

Inclou gravació de dades en suport informàtic, desplaçaments i dietes.


Entrevistes en carretera
o

Jornada (8h) / entrevistador: 350 €

Inclou disseny de qüestionari, verificacions, manual de codificació, gravació de dades en suport informàtic,
desplaçaments i dietes.


Entrevistes telefòniques
Preus unitaris per enquesta
Durada

5'

5’ a 10’

10’ a 15’

15’ a 25’

25’ a 40’

€

13,57

15,51

18,10

20,69

28,57

Inclou disseny de qüestionari, verificacions, manual de codificació, gravació de dades en suport informàtic,
desplaçaments i dietes.


Entrevistes domiciliàries
Preus unitaris per enquesta
Durada

5'

5’ a 10’

10’ a 15’

15’ a 25’

25’ a 40’

€

18,96

21,89

24,13

30,25

37,24

Inclou disseny de qüestionari, verificacions, manual de codificació, gravació de dades en suport informàtic,
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desplaçaments i dietes.

APÈNDIX NÚM. 5
FORMAT DE PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE TRÀNSIT DE GISA

A continuació es relaciona el format de presentació de la Memòria i el conjunt d’Annexos a la Memòria que hauran
de tenir els Estudis de Trànsit a redactar per a GISA, amb l’objectiu d’aconseguir una reducció del consum induït de
paper, emprat en la impressió d’aquests.
La totalitat de l’Estudi ha d’estar inclosa, en format PDF, als CD-ROM que acompanyaran els exemplars en paper.
Per als annexos o parts d’annexos que no es presentin en paper, i que només podran visualitzar-se al projecte en
format PDF, serà necessari redactar, a l’inici de l’annex corresponent que es lliura en format paper, una breu síntesi
de la informació que només es pot visualitzar al PDF. A l’índex de l’estudi també s’haurà d’especificar quina
informació està impresa en paper, i quina es troba només al PDF.
La documentació de la Memòria i el conjunt d’Annexos a la Memòria (que es lliuri en paper), hauran de ser
IMPRESOS A DOBLE CARA. El document Plànols s’imprimirà a una cara.
IMPORTANT:
Tots els exemplars en paper que es lliurin a GISA hauran de portar a la part interior de la contraportada del primer
tom els CD-ROM amb TOT el contingut del projecte en format PDF (veure esquema adjunt). Aquests CD-ROM
s’hauran de lliurar en una funda de plàstic resistent i que eviti la seva pèrdua, segons model adjunt. NO
S’ACCEPTARÀ CAP ESTUDI EN PAPER SENSE LA SEVA CORRESPONENT CÒPIA EN FORMAT PDF A LA
CONTRAPORTADA.
La presentació d’aquests nous CD-ROM en PDF no eximeix al Consultor del lliurament dels exemplars en PDF i
suport informàtic demanats per GISA en el Plec de Prescripcions, els quals s’hauran de continuar lliurant en el
mateix nombre.
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APÈNDIX NÚM. 6
FITXES QUE CONFORMEN L’ANNEX 1 DE L’ESTUDI DE TRÀNSIT

ZONIFICACIÓ DE L’ÀREA INTERNA
CODI

UNITAT ADMINISTRATIVA (districte o municipi Núm. habitants
inclòs)

CENTROID

TRAMIFICACIÓ DE LA NOVA VIA
PK ORIGEN

PK FINAL

VIES I POBLACIONS AMB LES QUE VIES I POBLACIONS AMB LES QUE
CONNECTA L’ORIGEN
CONNECTA EL FINAL

IDENTIFICACIÓ DE VIES DE COMUNICACIÓ INCLOSES EN L’ÀREA INTERNA. ESTAT ACTUAL
Via

Codi nus Codi nus
extern 1 extern 2

Longitud

Velocitat
específica

Velocitat de
recorregut
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MATRIU DE VIATGES O-D ANY BASE
ZONES ÀREA INTERNA

Z1

Z2

...

ZONES ÀREA EXTERNA

ZN

ZZ1

..

ZZM

ZONES
EXTERNA

ÀREA

ZONES ÀREA INTERNA

Z1
Z2
...
ZN
ZZ1
...
ZZM

MATRIU D’ERRORS DE VIATGES O-D ANY BASE
ZONES ÀREA INTERNA

Z1

Z2

...

ZONES
EXTERNA

ÀREA

ZONES ÀREA INTERNA

Z1
Z2
...
ZN
ZZ1
...
ZZM
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FLUX DE TRÀNSIT EN LES VIES DE L’ÀREA D’ESTUDI I CALIBRACIÓ DEL SISTEMA EN ANY BASE
SENTIT 12

VIA

TRAM

REF.
NODE 1

REF.
NODE 2

VEL.
TRAM 1-2

NÚM.
CARRILS 1-2

FLUX
MODEL 1-2

SENTIT 21

FLUX
OBSERVAT 1-2

% ERROR FLUX
MOD-OBS 1-2

VEL.
TRAM 2-1

NÚM.
CARRILS 2-1

CARACTERITZACIÓ DEL FLUX DE TRÀNSIT DE LA VIA D’ESTUDI EN ANY BASE
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% FLUX TRÀNSIT
LOCAL

% FLUX TRÀNSIT MITJA
DISTÀNCIA

1-2

1-2

% FLUX LLARG
RECORREGUT 1-2
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DESCRIPCIÓ
I
JUSTIFICACIÓ DE
LA VALIDACIÓ DEL
MODEL

ERROR
MÀXIM
COMÈS EN CADA
FASE DEL PROCÉS
GENERACIÓ
DISTRIBUCIÓ
(REPARTIMENT
MODAL)
ASSIGNACIÓ

DADES
ADDICIONALS
VIA

TRAM

FLUX MODELAT

FLUX OBSERVAT
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MATRIU DE VIATGES O-D PER L’ESCENARI ...

ANY
PREVISIÓ:

ZONES ÀREA INTERNA

Z1

Z2

...

ZONES ÀREA EXTERNA

ZN

ZZ1

..

ZZM

ZONES
EXTERNA

ÀREA

ZONES ÀREA INTERNA

Z1
Z2
...
ZN
ZZ1
...
ZZM

MATRIU D’ERRORS DE VIATGES O-D PER L’ESCENARI ...
ANY
PREVISIÓ:

ZONES ÀREA INTERNA

Z1

Z2

...

ZONES ÀREA EXTERNA

ZN

ZONES
EXTERNA

ÀREA

ZONES ÀREA INTERNA

Z1
Z2
...
ZN
ZZ1
...
ZZM
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ANÀLISI DE SENSIBILITAT DEL FLUXE DE TRÀNSIT EN ANY BASE
VARIABLE SOCIOECONÒMICA 1
TRAM

+- XX% Variació

+- XX% Variació

+- XX% Variació

+- XX% Variació

ANÀLISI DE SENSIBILITAT DEL FLUXE DE TRÀNSIT EN ANY BASE
VARIABLE SOCIOECONÒMICA N
TRAM

+- XX% Variació

+- XX% Variació

+- XX% Variació

+- XX% Variació

ANÀLISI DE SENSIBILITAT DEL FLUXE AL CREIXEMENT DE LES VARIABLES SOCIOECONÒMIQUES
CREIXEMENT VARIABLE SOCIOECONÒMICA
TRAM

ANY BASE

ANY ENTRADA
EN SERVEI

+/- XX %
ANY ENTRADA
EN SERVEI+5
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FLUX DE TRÀNSIT EN LES VIES DE L’ÀREA D’ESTUDI EN ANY XXXX
SENTIT 12

VIA

TRAM

REF.
NODE 1

REF.
NODE 2

VEL. TRAM
1-2

NÚM. CARRILS
1-2

SENTIT 21
FLUX MODEL
1-2

VEL. TRAM
2-1

NUM. CARRILS
2-1

FLUX
MODEL 2-1

CARACTERITZACIÓ DEL FLUX DE TRÀNSIT DE LA VIA D’ESTUDI SEGONS L’ABAST DEL DESPLAÇAMENT EN ANY XXXX
TRAM

REF.
REF.
NODE 1 NODE 2

% FLUX
TRÀNSIT
LOCAL

% FLUX
TRÀNSIT MITJA
DISTÀNCIA

1-2

1-2

% FLUX
LLARG
RECORREGUT 1-2
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CARACTERITZACIÓ DEL FLUX DE TRÀNSIT SEGONS EL CANVI EN ELS DESPLAÇAMENTS ORIGINATS PER LA
NOVA VIA
TRAM

Any entrada en servei

Any entrada en servei +5 Any entrada en servei Any entrada en servei
+10
+15

T.
Induït

T.
Induït

T.
Reassignat

T.
Base

T.
Reassignat

T.
Base

T.
Induït
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APÈNDIX NÚM. 7
ESQUEMA METODOLÒGIC D’UN ESTUDI DE TRÀNSIT
L’Estudi de Trànsit ha de contenir una anàlisi detallada dels següents aspectes:








Disseny de l’estudi de trànsit
Presa de dades
Selecció i construcció del model de trànsit
La valoració dels errors i el tractament de la incertesa
La validació
La prognosi
La presentació dels resultats

Disseny de l’Estudi de Trànsit
Cal posar de manifest la importància d’escollir l’àrea d’estudi més petita possible de forma consistent amb les unitats d’informació
socio-econòmica disponibles i el mètode més senzill per estimar el trànsit que sigui consistent amb la complexitat del problema.
Les dades de les que es disposi, així com les que sigui raonable recollir, i els models de trànsit existents han de permetre
identificar al Consultor aquell mètode que permeti obtenir la informació requerida.
Cal considerar que normalment hi ha pocs avantatges en desenvolupar models que requereixin molt temps i treball costós per
estimar de manera més acurada un efecte marginal, especialment si aquest efecte es veu afectat per un error no evitable degut a
un factor de conversió que s’ha d’aplicar posteriorment.
Un model de trànsit és un conjunt d’equacions matemàtiques que esquematitzen el comportament dels usuaris de la carretera en
funció de les característiques socio-econòmiques del territori i que considerades en el seu conjunt permeten fer una estimació
dels fluxos de trànsit.
El present Plec està dirigit fonamentalment a vies principals de la xarxa viària interurbana. En molts casos, no caldrà considerar
la competència d’altres mitjans de transport, però en altres casos aquesta serà una fase fonamental de l’estudi, normalment el
que involucra més risc de previsió (competència carretera-ferrocarril, trànsit-transport col·lectiu en autocar, àdhuc el transport
aeri en corredors de llarg recorregut). En el cas de no modelitzar el repartiment modal, caldrà justificar de forma qualitativa que
aquests altres mitjans de transport no poden afectar de manera significativa a les estimacions que s’estan realitzant. Només es
considerarà la competència d’altres mitjans de transport si poden influir en la presa de decisions. En aquest darrer cas, es
recomana emprar models mixtes de preferències revelades-preferències declarades per tal de calibrar els models de repartiment
modal.
Marc temporal
Es tindran en compte les següents consideracions en relació a les diferents fites temporals d’anàlisi dels escenaris de
desenvolupament de la via d’estudi:
Any base: En principi, es considerarà l’any en el que es desenvolupa el treball de camp; en cas de què l’any base sigui diferent
(s’aprofita un treball de camp antic o l’any base és anterior al de presa de treball de camp per a aprofitar altres dades una mica
més antigues), caldrà justificar els factors d’actualització (“factorització”) de la informació de camp o de partida a l’any base.
Any d’entrada en servei de la via de l’estudi: Es considerarà l’any en què la infraestructura en qüestió s’ha acabat total o
parcialment les obres de construcció i s’obre al trànsit general. En el cas de realitzar-se l’obertura al trànsit de la nova via de
circulació per trams, caldrà determinar un any específic per a cada tram. En l’any d’entrada en servei de la via de l’estudi i a partir
d’aquest és necessari avaluar dos escenaris possibles:
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a.

“Actuació zero” o “Fer el mínim”: És l’escenari en el que no es considera la construcció de la nova via objecte de
l’estudi, sinó que es manté una conservació correcta de la xarxa actual, de manera que es mantingui el nivell de servei
a curt termini. En alguns casos, aquesta alternativa zero pot incloure alguna inversió en augment de capacitat, per tal
que el nivell de servei no variï substancialment.

b.

“Construcció de la via d’estudi” o “ Fer quelcom”: És l’escenari que considera la construcció i l’entrada en servei de la
nova infraestructura.

L’anàlisi comparativa entre els dos escenaris plantejats serà la base de la valoració de la rendibilitat socio-econòmica de la
infraestructura realitzada.
Anys futurs d’anàlisi: Es consideraran diferents horitzons temporals dins la vida útil de la infraestructura (tenint en compte el
període de concessió en casos que el seu finançament inclogui la participació d’una empresa privada) en els que caldrà
determinar el trànsit futur i les seves implicacions en la xarxa. En molts casos, caldrà particularitzar els anys futurs d’estudi
segons l’entrada en servei de noves vies i corredors planificats.
Esquema metodològic del procés per l’elaboració d’un estudi de trànsit
Un esquema del procés es pot veure en la figura 1, del que es desprèn que els requeriments principals són:
•
•
•
•
•

•

Una descripció de la xarxa en termes de distàncies, qualitat, capacitat i qualsevol característica que pugui afectar a
velocitats i fluxos: rampa perllongada per a pesants, peatges, etc.
Una matriu O-D per a l’any base obtinguda d’un model de distribució de viatges. En els casos més senzills de
corredors, la matriu de viatges pot estimar-se a partir de comptatges/aforaments de trànsit, que apliquen mètodes de
màxima versemblança o de maximització d’entropia.
Una assignació de trànsit de l’any base i la validació per comparació amb els fluxos observats.
Una prognosi del creixement o canvi degut als factors externs que influencien la demanda de viatges – població,
ingressos, motorització, dades de planificació regional, preus de combustible, llocs de treball, etc.
Aplicació de la prognosi de creixement extern als factors de generació/atracció, o directament a la matriu de viatges
base (Fratar), que proporciona la matriu de viatges per generar la predicció del trànsit per l’escenari d’actuació zero o
“fer el mínim” (“do-minimum”). On la congestió sigui rellevant, la restricció de capacitat s’ha de considerar per
assegurar que la prognosi de trànsit és realista. Qualsevol modificació de files i columnes de la matriu de viatges ha de
compensar-se ajustant la matriu amb el procediment iteratiu de Furness.
Incorporació dels canvis en la xarxa deguts al projecte, i la prognosi de trànsit en l’escenari “fer quelcom” (“dosomething”). Depenent de la situació pot ser apropiat permetre la redistribució de viatges, canvi modal i eliminació del
trànsit suprimit així com reassignació de trànsit. Altre cop, cal que la prognosi de fluxos de trànsit en relació amb la
capacitat de la xarxa siguin realistes.
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xarxa per a
l’any base

Matriu de viatges
O/D per a l’any
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Assignació de rutes
per a l’any base

Creixement dels
factors socioeconòmics (població,
planificació, motorització, etc.)

Prognosi de transit per a
l’any futur en l’escenari
do-minimum
Canvis en la
xarxa degut al
projecte
Prognosi de trànsit per
l’any futur en l’escenari
do-something

Figura 1. Esquema del procés de realització de l’estudi de trànsit.


Presa de dades

El Plec presta especial atenció a les dades i la necessitat de justificar la recollida de noves dades, havent-ne de recollir les dades
mínimes necessàries i dedicant una especial atenció a la qualitat i fiabilitat de les dades disponibles.
La presa de dades i el seu anàlisi és una tasca cara i que consumeix molt de temps i recursos però és fonamental per a poder
descriure tant l’any base com per permetre fer estimacions robustes.
Aquest Plec defineix els principis estadístics i els procediments que han de seguir en el treball de camp.
Cal tenir molt en compte 3 àrees per a assegurar la qualitat i transferència de les dades:
•
•
•

Les definicions
El procés mostral
Els factors d’expansió

La realització d’enquestes o recomptes requereix treballar amb mostres. Existeix una clara relació entre l‘exactitud i la grandària
de les mostres (enquestes, recomptes, etc.). A banda de la mostra, el procediment de selecció de la mateixa també és cabdal,
preferint-se la detecció aleatòria de representants de segments socio-econòmics i el posterior contacte via telefònica, que
sistemes de ruteig aleatori o selecció aleatòria d’unitats familiars per a no caure en la paradoxa d’inspecció de processos
estocàstics. Cal també tenir en compte l’exactitud dels factors i també els mètodes per estimar l’exactitud dels resultats en el
moment que aquests factors es multipliquen.


Selecció i construcció del model de trànsit

Els escenaris en què es modifica una via principal interurbana poden anar des d’una millora local fins efectes importants sobre la
xarxa de carreteres. Això implica que l’Estudi de Trànsit caldrà que sigui l’adequat al problema que s’està considerant. Existeix
un gran varietat de mètodes alternatius que tenen diferent aplicabilitat, i per tant cal fer una bona tria del mètode a utilitzar. Cada
model de simulació de la demanda de transport obeeix a un objectiu de modelització (exemple: un model pensat per a una
estimació macro difícilment es pot reconvertir en un model micro; tampoc es poden construir models a etapes, barrejant diferents
nivells de precisió metodològica).
Un requeriment bàsic(condició necessària però no suficient) per a qualsevol procediment que s’utilitzi per fer prognosi de trànsit
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és que hauria de ser capaç de reproduir els fluxos de trànsit de l’any base. Això permet l’ajust dels paràmetres del model (des del
punt de vista estadístic: la calibració del model) i per tant tenir una bona comprensió de la qualitat del model.
El procés de modelatge del trànsit per a l’any base requereix:
•
•

L’estimació de la matriu de viatges per a l’any base
L’assignació de la matriu de viatges a la xarxa de carreteres

La matriu de viatges s’obtindrà directament de l’expansió de les enquestes i/o es basarà en un model gravitatori o en un model
numèric d’obtenció de la matriu de viatges a partir d’aforaments o recomptes, o bé un mètode mixt. L’assignació cal fer-la a partir
d’un dels mètodes o combinació de mètodes que considerin temps, distància, i cost directes (diners “out-of-pocket”) en forma de
cost o temps generalitzat del desplaçament.
El treballar amb cost o temps generalitzat implica disposar d’una traducció directa de temps a diners i vice-versa, el que
s’anomena valor subjectiu dels estalvis de temps de viatge. Aquest valor és de determinació extremadament important, doncs
donat que els estalvis de temps representen més del 80% dels beneficis socials d’una inversió en carreteres, un determinat valor
dels estalvis de temps de viatge tendirà a justificar més inversió en infraestructures o a justificar més cues i congestió.
La determinació del valor subjectiu del temps de viatge és complexa i cal aplicar mètodes economètrics o com a mínim models
desagregats d’utilitat aleatòria calibrats amb enquestes de preferències declarades, que pregunten entre seleccions d’alternativa
que bescanvien temps (i altres atributs com accidentabilitat, etc.) per diners. Cal defugir, doncs, d’estimacions a priorístiques en
valors que depenen de la renda per càpita, i estimar valors subjectius dels estalvis de temps de viatge (que presenten una
caracterització probabilística logarítmic-normal) com a quocient dels paràmetres associats al temps de viatge i al cost
respectivament.
La generació i atracció de viatges s’acostuma a modelitzar com una regressió lineal múltiple entre els viatges generats o atrets
per cada zona de transport i les variables sòcio-econòmiques contingudes en la zona (població, renda, motorització, llocs de
treball, etc.). A partir d’aquests factors de generació/atracció, la matriu de viatges es modelitza com producte de factors d’atracció
i generació afectats del cost generalitzat; si els factors porten exponents, la matriu de viatges es modelitza com una funció de
producció de Cobb-Douglas on els exponents expressen directament l’elasticitat de la demanda de trànsit al factor pertinent
(generació, atracció, cost generalitzat).
En construir la matriu de viatges, pot construir-se també una matriu de fiabilitat associada que proporciona una estimació de
l’exactitud estadística de cadascuna de les cel·les de la matriu de viatges. Així, a una matriu de viatge poc fiable, se li han de
completar les cel·les poc fiables amb l’output d’una modelitzacio d’un model del tipus gravitatori calibrat amb la informació de les
cel·les fiables (també es poden fer servir altres procediments numèrics). Aquest procediment es diu “completar una matriu
parcial”.
La matriu de fiabilitat associada pot permetre combinar diferents matrius obtingudes de diferents fonts d’informació (potser amb
un allisat exponencial o alguna combinació amb pesos segons la fiabilitat de la informació) i obtenir la màxima exactitud de la
matriu combinada al dissenyar i validar el model, així com permetre interpretar la significació (la bondat) dels resultats del model.
Aquestes matrius permetrien realitzar una comparació detallada d’una matriu obtinguda a través del model i una matriu
observada si fos necessari.
Un tema a tenir en compte és que el model de trànsit hauria de proveir la millor informació per a l’àrea d’interès de l’estudi: per
exemple, tindria poc interès que per un estudi en l’àrea nord de Catalunya, el model pogués descriure els viatges o rutes entre 2
poblacions del sud de Catalunya. Com a regla general, els models s’haurien de calibrar per a què tinguessin el millor ajust i
validats en aquells llocs de particular importància més que no pas que tinguin un ajust general.
El principi general per l’assignació, és que quan una matriu de viatges validada és assignada, les rutes que es trobin siguin les
que millor reprodueixen el fluxos de trànsit observats.
Cal considerar la incertesa inherent a la predicció de les rutes que els conductors agafaran, la importància de l’estructura del
model (interacció entre la representació de la xarxa, la grandària de les zones i el nombre de viatges que contenen), la
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determinació del rati temps/distància, cost generalitzat per a trobar la millor ruta; i la relació entre els coeficients de tria de ruta i
les velocitats dels trams.
Cal poder determinar aquelles situacions en què el model d’assignació és inestable, i calcular indicadors estadístics que puguin
ajudar a determinar els millors coeficients de tria de ruta.


La valoració dels errors i el tractament de la incertesa

Els resultats obtinguts d’una valoració de trànsit són incerts, fet que no significa que aquests siguin desconeguts. La incertesa
total sobre una estimació realitzada amb un model de trànsit és una combinació d’errors estadístics de mesura, de definició de la
mostra respecte l’univers de dades, d’errors específics dels models matemàtics i els errors implícits en la previsió de resultats
futurs. És essencial que la incertesa del resultat final sigui identificada i quantificada en els casos que sigui possible.
En el desenvolupament d’estudis de trànsit, els errors es poden classificar en: errors inherents a les dades de trànsit, errors
d’especificació del model i errors de calibració.
L’error d’especificació del model és difícil de determinar. Tota la informació disponible s’utilitza per calibrar el model i obtenir
resultats per tant, únicament amb l’avaluació del model amb dades independents (no utilitzades en calibració) en la validació o
en la determinació del comportament del model a través del temps es pot arribar a quantificar l’error d’especificació del model.
La incertesa del resultat del model de prognosi és una combinació de la incertesa del procés de previsió, errors estadístics de
mesura, de mostreig i d’estimació del paràmetre i d’errors d’especificació dels models matemàtics. El tractament de la incertesa
en els estudis de trànsit s’articula en dues parts:
a) La valoració dels errors en la matriu de viatges en l’any actual
b) el tractament de la incertesa en la previsió futura de trànsit
En tractar la precisió de la matriu de viatges caldrà particularitzar aquelles matrius obtingudes per expansió de dades i les
matrius obtingudes per l’aplicació d’un model gravitatori.
En la determinació de la Matriu O-D formada per expansió de dades observades, l’error comès és el resultat de partir d’unes
dades derivades d’una mostra que no abasta tot l’univers de l’estudi. Cal calcular l’índex de dispersió de cada cel·la de la matriu.
Les matrius obtingudes a partir de models gravitatoris contindran errors d’especificació i errors de calibració dels paràmetres
degut al procés d’ajust a unes dades derivades d’una mostra. L’error d’especificació comès en les matrius de viatges en models
gravitatoris és difícil de predir. Una forma de minimitzar-lo serà ajustant el model amb totes les dades disponibles i examinant
l’error residual (diferència entre valor observat i modelat en cada cel·la) en conjunt a fi de garantir que els errors estan aleatòria
i uniformement distribuïts.


Validació del model

La validació del model ha de comportar la verificació de la valoració de la validesa del model calibrat per la comparació
qualitativa de les estimacions produïdes pel model amb la informació no utilitzada com a restricció en la calibració.
La validació haurà d’incorporar tres vessants d’anàlisi, per una part la validació de la xarxa de carreteres (velocitats,
característiques de la via, temps de desplaçament, rutes), per altra banda la validació de la matriu de viatges i finalment la
validació de l’assignació de viatges.
La forma ideal de validació és l’estimació de l’exactitud de cada valor de la matriu de viatges. Alguns dels errors continguts en les
matrius de viatges derivats dels models gravitatòris són quantificables però en d’altres on no es puguin quantificar caldrà validarho a partir de la comparació amb informació no utilitzada com a restricció en la calibració del model.
Per validar el flux de trànsit estimat pel model d’assignació, els resultats del model han de ser comparats amb la informació de
comptatges reservada d’aquella utilitzada en la seva calibració.
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La prognosi

La prognosi del creixement de la demanda de viatges es basarà en els canvis de factors externs que influencien la generació i
l’atracció de viatges (població, ingressos, motorització, dades de planificació regional, preus de combustible, llocs de treball, etc.).
La determinació del creixement d’aquesta sèrie de factors socioeconòmics s’aplicarà als factors de generació/atracció, o
directament a la matriu de viatges base.
En aquest procés serà necessari la identificació d’altres projectes que puguin afectar en un futur les condicions de trànsit de la
via objecte del Plec. En aquest sentit, caldrà determinar l’entrada en servei de noves vies de circulació en diferents horitzons
temporals així com canvis en l’estructura tarifària de les vies de pagament que constitueixen una alternativa de circulació de la
via d’estudi (Pla de Carreteres).
La prognosi del trànsit futur haurà d’analitzar una sèrie d’anys de forma que es s’avaluï tot el temps de concessió de la nova via
(en cas que el seu finançament inclogui la participació d’una empresa privada).
La determinació de la matriu de viatges per diversos anys quan es vulgui realitzar una valoració operacional (ja sigui en hipòtesis
de baix o alt creixement) utilitzant factors locals de creixement considerarà que les característiques de la via (velocitat, temps de
desplaçament, etc.) en xarxes futures no patiran variacions significatives si els fluxos no s’apropen a la capacitat de la via.


La presentació dels resultats

L’organització i format de presentació dels resultats d’un estudi de Trànsit han d’ajustar-se a una lògica de treball que permeti
comprovar i utilitzar de forma directa i senzilla els resultats per tècnics no relacionats amb l’elaboració de l’Estudi. En aquest
sentit, s’han de desenvolupar una sèrie de plànols específics i unes taules de dades que recullin totes les variables fonamentals i
explicatives del treball.
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