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1 – JUSTIFICACIÓ

L’Autoritat del Transport Metropolità va acordar en el Consell
d’Administració del dia 3 d’abril de 2006 l’inici de les tasques
d’actualització del PDI 2001-2010. Aquesta revisió suposarà
refer les previsions de mobilitat tant per l’any horitzó com
per algunes fites intermèdies.

3

OBJECTIU DEL TREBALL
Establir una metodologia càlcul de les
matrius modals de mobilitat per a l’any
horitzó a partir de les matrius modals
actuals, els factors de creixement
urbanístic del període considerat,
evolució dels costos generalitzats
modals i dels factors d’expansió segons
el motiu de viatge.

Per sort, des de l’aprovació del PDI fins al moment present
han aparegut noves informacions que permetran de fer
prediccions més acurades que aleshores. Són, d’una banda,
l’enquesta de mobilitat obligada de l’any 2001 (EMO01)
desagregada a nivell de zona EMO, i d’altra banda la
informació generada pel Sistema de Gestió de la Integració Tarifària (SGIT), que aleshores tot
just entrava en servei; de forma complementària també ha sorgit l’Enquesta de Mobilitat
Quotidiana 2006 (EMQ06). A part del PDI, l’ATM també es troba en curs de redacció del Pla
Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que té com a any horitzó el
2012. Per tant, totes les feines de previsió de demanda abans esmentades també seran
d’utilitat en aquesta altra comesa.
En aquest sentit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha estat encarregat
d’elaborar, dins del marc del projecte SIMCAT II, en col·laboració amb l’IdEsCat, el Cenit de la
UPC i l’ATM, la matriu obligada 2001 (EMO01) abans esmentada. A partir d’aquesta, s’ha
estimat matriu de mobilitat total utilitzant la informació disponible sobre la recurrència de la
mobilitat obligada i la relació coneguda entre aquesta i la mobilitat No obligada. També s’han
realitzat previsions per l’any horitzó, que és el 2026.
Valent-se de la informació aportada per l’EMQ01, l’ATM ha avaluat els factors d’expansió que
han permès el pas de la matriu de mobilitat obligada a la matriu de mobilitat total. El procés
consisteix a calcular, en funció del rang de mobilitat (intramunicipal o intermunicipal) i de
l’àmbit territorial (conurbació de Barcelona o resta de territori), la proporció de mobilitat total
respecte la mobilitat obligada.
Vista sota l’òptica del model de les quatre etapes (generació - atracció, distribució, repartiment
modal i assignació), la metodologia utilitzada permet deixar de banda la segona i passar de la
1a. a la 3a. Això estalvia la formulació d’un model gravitatori per determinar la distribució, que
a l’àmbit de la Regió Metropolitana mai no s’ha aconseguit de calibrar amb èxit. La 1a- etapa,
generació i atracció, ha corregut a càrrec de l’IET (Institut d’Estudis Territorials) i el Centre de
Política de Valoració del Sòl (CPSV) que han valorat els factors de creixement per zones de
transport, els quals permeten calcular la matriu de mobilitat global (tots els modes de
transport i tots els motius) per l’escenari temporal 2015.
La mobilitat s’ha pogut estimar per l’any en curs, 2006, ja que el SGIT facilita la informació de
les cancel·lacions realitzades en transport públic quasi a l’instant. La mobilitat del 2006 en els
altres modes, vehicle privat i a peu, s’ha obtingut per extrapolació de les matrius de mobilitat
total EMO01 abans esmentades.
Un cop s’ha disposat de les quatre matrius modals 2006 així com de la matriu de costos
generalitzats associats a cada mode, s’han pogut calibrar els paràmetres de les funcions de
repartiment modal necessàries per a l’obtenció de les matrius modals a l’escenari 2015.
L’assignació a la xarxa, la quarta etapa del model, és la més ben resolta des d’un punt de vista
tècnic, sobretot pel que fa al transport públic. Això fa que el repartiment modal sigui el crític
en el cas present.
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L’assignació de la matriu associada al transport públic col·lectiu (TPC) es realitzarà sobre el
graf associat al transport públic (que incorpora els serveis de bus i ferroviaris), a partir del
programari ATMax, eina desenvolupada per l’ATM.

RESUM DE LA METODOLOGIA EMPRADA EN EL PROCÉS
En primer lloc, es determina la matriu de modes ferroviaris 2006 a partir de la informació
fornida per l’SGIT. Posteriorment, es determinen les d’autobús, vehicle privat i a peu 2006,
totes elles mitjançant metodologies pròpies, però sempre partint de les dades de l’EMO01. El
conjunt de totes elles constitueix la mobilitat total 2006.
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A partir de les previsions de creixement territorial, s’estima la matriu de mobilitat total 2015.
mitjançant models de repartiment modal, calibrats a partir de la informació disponible de la
EMO01, per un procediment en cascada es desglossa la matriu total 2015 en les diverses
matrius modals.

FIGURA 1.
PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LES MATRIUS MODALS 2001 A PARTIR DE L’EMO01

FIGURA 2.
PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LES MATRIUS MODALS TENDENCIALS 2015 A PARTIR DE LES MODALS 2006
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2 – ELEMENTS DEL GRAF D’INFRAESTRUCTURES

5

El graf base que utilitza l’ATM per a la seva tasca de
CARACTERÍSTIQUES DEL GRAF
planificació, i en concret, per a l’actualització del PDI
(horitzó 2015), està constituït d’arcs i nusos que modelitzen
El graf base que utilitza l’ATM per a la
seva tasca de planificació està constituït
els desplaçaments en els diversos modes: a peu, en
d’arcs i nusos que modelitzen els
transport col·lectiu i opcionalment, en vehicle privat. Així
desplaçaments en els diversos modes: a
doncs, conté carrers, carreteres, línies de ferrocarril, de
peu, en transport col·lectiu i
metro i d’autobús amb les seves corresponents estacions,
opcionalment, en vehicle privat.
boques d’accés a les estacions i trams de transbordament
entre estacions. El graf de carrers s’enllaça amb el
d’infrastructura a través dels connectors. Els centroides del graf són nusos representatius de
cada una de les zones EMO utilitzades en tot el procés, i també s’enllacen a través de
connectors amb els nusos més propers de la xarxa.
El model adoptat es basa en GTF (Generalised Transport Format) desenvolupat per MKmetric,
la Universitat Tècnica de Dinamarca i Mcrit, en el marc de la recerca "Bridges" per la Comissió
Europea. El graf està format per objectes GIS i NIS (objectes amb topologia de xarxes). Els
elements NIS del graf inclouen tres tipus topològics ("Nusos", "Arcs" i "Grups", on un grup és
un conjunt d’arcs i nusos). Els tres tipus topològics d’elements NIS es subclassifiquen en les
següents subtopologies:
-

Els "nodes" poden ser "Centroides", "Interseccions" o "Parades".
Els "arcs" poden ser "Connectors" o "Segments d’infrastructura".
Els "grups" poden ser "Segments de Ruta", "Rutes", "Serveis" o "Canvis de servei".

El graf, a més de ser l’element essencial de l’oferta, sobre el qual s’assignen les matrius de
mobilitat, permet el càlcul de les matrius de costos generalitzats. El graf utilitzat per l’ATM
disposa de 582 centroides, que es corresponen a les zones EMO, i no incorpora la xarxa viària.
A l’annex 1 es descriuen amb més detall les característiques de l’ATMax.
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3 – OBTENCIÓ DE LES MATRIUS DE MOBILITAT 2006

En aquest apartat s’especifica de forma més detallada la metodologia a seguir per l’elaboració
de les matrius actuals de mobilitat, és a dir, l’any 2006. La metodologia construeix les matrius
associades als modes ferroviaris a partir de l’explotació del SGIT, informació que té
aproximadament un 75% de la informació vàlida i que es pot recodificar a qualsevol tipus de
zonificació, incloses les Zones de Transport EMO. És una informació de gran valor afegit i alta
fiabilitat.
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Per estimar els desplaçaments realitzats amb títols de transport no integrats de Renfe (i per
tant, no inclosos en el SGIT), es proposa la utilització de l’enquesta de Renfe, perquè aquesta
permet discriminar justament en funció del títol de transport. Per tant, es pot obtenir una
bona estimació de la matriu associada als desplaçaments “No integrats” a partir d’aquesta
enquesta.
L’obtenció de les matrius associades als modes Bus, Cotxe i A peu es basa en la matriu
EMO’01. En el cas de la matriu de Bus, s’ha utilitzat l’evolució del nombre de cancel·lacions per
extrapolar-la a l’any 2006, informació especialment útil per a les corones externes a l’àmbit
EMT.
En el cas del vehicle privat, s’han recopilat totes les IMDs disponibles en els límits
intercomarcals de les 7 comarques que constitueixen l’RMB així com les internes a cada
comarca, a partir de la qual s’ha obtingut una matriu de creixements 2001-2006 que s’ha
aplicat a la matriu total 2001 derivada de l’EMO.
La matriu associada al mode A peu 2006 s’obté a partir d’una extrapolació de les dades EMO
1991 i 2001. És l’únic mode que en els darrers anys ha pes, tant en termes relatius com
absoluts.
La matriu de mobilitat total 2006 és la suma dels quatre modes principals de mobilitat.

3.1 - MATRIU EN MODES FERROVIARIS
3.1.1. Matriu de títols integrats
Per a l’obtenció de la matriu ferroviària de l’any 2006, s’ha utilitzat el SGIT (Sistema de Gestió
de la Integració Tarifària) com a principal font d’informació, el qual recull la validació de tots
els títols integrats corresponents als diferents operadors de transport públic dins de la RMB.
El sistema, en principi, no pot deduir l’estació de sortida del desplaçament perquè la xarxa
ferroviària no obliga a cancel·lar a la sortida de les estacions (llevat d’algunes estacions de
Renfe). Però si s’admet la hipòtesi de continuïtat en la mobilitat, segons la qual la cancel·lació
a l’entrada d’un desplaçament es produeix a la mateixa estació que la de sortida del
desplaçament precedent, llavors es poden estimar els dos extrems d’un desplaçament
determinat.
La hipòtesi de continuïtat és versemblant en desplaçaments d’anada i tornada, però també en
els desplaçaments triangulars, sempre que tots ells s’hagin realitzat en un mode ferroviari. Per
contra, la utilització d’un mode no ferroviari en la darrera etapa d’un desplaçament impedeix
d’aprofitar-lo, ja que l’estació final no coincideix en general amb l’estació inicial del següent.
En aquest cas, doncs, no és aplicable la hipòtesi de continuïtat, però malauradament hi ha
d’altres situacions en què tampoc no ho és:
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el desplaçament correspon a la darrera cancel·lació del títol de transport, és a dir, el 10è.
d’una T-10 o el 50è. d’una T-50/30
el propi sistema introdueix errors en la tramesa de la informació
l’usuari comet frau

A l’annex 2 es detalla el procediment utilitzat.
La metodologia emprada per a l’elaboració de les matrius ha estat la següent:
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 S’han seleccionat tres dimecres feiners de l’any 2005 corresponents a setmanes típiques,
sense dies festius dins de la mateixa setmana ni en els dos caps de setmana adjacents, és a
dir, sense ponts.
 S’extreuen del SGIT totes les validacions d’aquests dies en què almenys una etapa del
desplaçament s’hagi realitzat en mode ferroviari (Metro, Renfe, FGC o Tramvia).
 S’eliminen les etapes del desplaçament realitzades en mode bus. En el cas d’estar
intercalades, s’elimina el desplaçament sencer, ja que no és segur que el desplaçament es
pugui realitzar només en mode ferroviari). A la taula 1 s’exposen les regles de conversió de
desplaçaments. Les cadenes modals Metro - Metro, es consideren unietàpics als efectes
tarifaris.
FIGURA 3.
TRANSFORMACIÓ DE CADENES TARIFÀRIES (B: BUS; F: MODE FERROVIARI).
CADENA INICIAL

CADENA TRANSFORMADA

B-F
B-F1-F2
F-B
F1-F2-F3
F1-F2-B-F3
F1-F2

F
F1-F2
s’elimina
F1-F3
s’elimina
F1-F2

D’aquesta forma s’obté un fitxer de quasi 900.000 registres; els títols més freqüents, la T-10 i la
T-50/30 d’una zona només tenen el bit de seguiment (que permet emmagatzemar la
informació relativa a tota la cadena modal) en una proporció del 10% mentre que en la T-Mes
d’una zona és del 20%. Per tant, en aquests casos ha estat necessari aplicar un factor de
ponderació de 10 i 5 respectivament.
Donat que les cadenes F-B s’eliminen perquè no es pot deduir l’estació de sortida de l’etapa
ferroviària, es crea un fitxer només amb les cadenes B-F, per tal de deduir la corresponent
matriu F. Per tal de regularitzar les asimetries, i assumint que la matriu al llarg d’un dia ha de
ser simètrica, se’n calcula la seva transposada i se sumen totes dues.
A continuació, s’obté ja la matriu OD associada a les estacions dels quatre operadors
ferroviaris, i de títols integrats. Finalment, cada estació ferroviària s’assigna a la seva zona
EMO corresponent, es normalitza el nombre total de desplaçaments i se simetritza.

3.1.2. Matriu de desplaçaments Renfe
Els desplaçaments de Metro, FGC i Tramvia es realitzen sempre amb títols integrats, amb
l’excepció del bitllet senzill i algun altre títol de transport. Per tant, a la matriu extreta del SGIT
caldrà afegir els desplaçaments realitzats amb títols no integrats.
En el cas de Renfe, però, la utilització de títols integrats no arriba al 50% de les cancel·lacions.
En el cas del bitllet senzill, la seva quota se situa prop del 30%. Per tant, cal estimar la matriu
de desplaçaments realitzats en títols no integrats Renfe, que correspondran a desplaçaments
d’una sola etapa.
La informació disponible és la següent:
-

M1: matriu de desplaçaments ferroviaris realitzats amb títols integrats (SGIT)
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M2: matriu d’etapes Renfe (títols integrats), obtinguda pel procediment anterior
M3: enquesta OD realitzada per Renfe que inclou desplaçaments integrats i no integrats
d’una sola etapa. El nivell de mostra és d’un 20% aproximadament:

S’han valorat dues metodologies diferents:
 Metodologia 1: la matriu ferroviari total és la suma de la matriu ferroviària associada als
títols integrats (M1), més la matriu d’etapes associada a títols propis (no integrats) de
Renfe. Aquesta segona matriu s’obté com a diferència entre la matriu total d’etapes Renfe
(M3) menys la matriu d’etapes realitzades amb títols integrats.
 Metodologia 2: la matriu associada a títols propis Renfe s’obté a partir de la matriu M3,
però seleccionant únicament aquells desplaçaments realitzats amb bitllet propi de Renfe
(títols no integrats).
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La metodologia 1 presenta cel·les negatives, perquè a totes dues fonts (SGIT i enquesta) els
factors d’elevació són molt dispersos; la matriu procedent de l’enquesta, en concret, tendeix a
disminuir el nombre de cel·les amb valors diferents de zero, però en canvi concentra el valor
numèric d’aquestes cel·les.
La metodologia 2 no presenta cap problema funcional, i per tant, és la metodologia escollida
perquè suposa una aproximació millor a la realitat.
La suma de la matriu ferroviària total s’obté com a suma de la matriu associada a la matriu de
títols integrats més la matriu de títols no integrats de Renfe, degudament normalitzades al
nombre total de desplaçaments en cada cas, i finalment simetritzades.

3.1.3. Normalització de les matrius
Per a la normalització del flux total de la matriu en dia feiner típic s’ha utilitzat com a principal
font d’informació el Transmet Xifres de l’any 2005, tal com s’indica a la taula 2.
FIGURA 4.
DADES 2005. TRANSMET XIFRES
OPERADOR
Metro
FGC
Renfe(*)
Tramvia
Total

DEMANDA
(EN MVIATGERS/ANY)

DIES
EQUIVALENTS

ETAPES
(VALIDACIONS/DIA)

345,3
75,0
59,445
13,0

280
280
305
270

1.233.214
267.857
194.902
48.148
1.744.121

(*) títols integrats

Donat que el càlcul de la matriu es realitza per a un dia feiner estàndard, cal dividir la
demanda anual per un factor dins de l’interval 250-300, i que depèn del caràcter estacional de
la demanda en els diferents mesos de l’any.
En concret, Renfe té una demanda proporcionalment més elevada els mesos d’estiu, la qual
cosa es tradueix en un valor del factor més elevat. El nombre d’etapes de Renfe
(desplaçaments no integrats) és de 63,16 milions de viatgers, equivalent a 207.066 etapes en
dia feiner.
El quocient entre la segona i tercera columna indica el nombre d’etapes diàries de cada
operador l’any 2005. Per a l’estimació de la demanda per a l’any 2006, s’han comparat els
increments relatius del mesos de gener a abril entre els anys 2006 i 2005, per a cadascun dels
operadors, i s’ha aplicat aquesta taxa al primer valor.
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FIGURA 5.
ESTIMACIÓ DEL NOMBRE D’ETAPES. 2006
TAXA DE
CREIXEMENT

ETAPES 2006

PERCENTATGE

FMB

1,2 %

1.248.279

69,76

FGC

3,3 %

276.787

15,47

Renfe

7,0 %

208.465

11,65

Tramvia

16,1 %

55.887

3,12

Total

9

1.789.418

Si s’aplica el coeficient d’intermodalitat (quocient entre el nombre total d’etapes i el nombre
de desplaçaments), que és igual a 1,179, s’obté el nombre de desplaçaments realitzats en títols
integrats, 1.518.133; afegint el nombre de desplaçaments realitzats amb títols no integrats de
Renfe, 221.475, s’obté el nombre total de desplaçaments en dia feiner, igual a 1.739.608.
El bitllet senzill, associat íntegrament a desplaçaments unietàpics ja que no permet una
segona cancel·lació, no està incorporat al SGIT. Per tal de corregir aquest biaix, s’ha aplicat un
factor corrector als desplaçaments unietàpics en funció del percentatge associat a cada
operador.
Al quadre següent s’indica la proporció d’utilització del bitllet senzill per cada operador. En el
cas de Renfe no cal aplicar aquesta correcció perquè el bitllet senzill ja està incorporat a la
matriu M3.
FIGURA 6.
PERCENTATGE D’UTILITZACIÓ DEL BITLLET SENZILL
OPERADOR

PERCENTATGE

Metro
FGC
Tramvia

4,9 %
9,9 %
5,3 %

Així, en el cas del Metro, els desplaçaments unietàpics (però que tanmateix inclouen els
desplaçaments Metro-Metro perquè només cal validar un sol cop) s’han de sobreponderar en
un 4,9 % addicional per tenir en compte els desplaçaments fets amb bitllet senzill.
A continuació, i un cop s’han modificat els fluxos de cada matriu amb les proporcions
esmentades, es calcula el nombre d’entrades de cadascuna de les estacions d’acord amb les
dades de 2005, s’extrapolen anàlogament a l’any 2006, i s’aplica el coeficient d’intermodalitat
per estació per tal que el nombre total d’entrades siguin igual als 1.739.608 desplaçaments
anteriorment esmentats.
Aquest coeficient val 1 si no és d’intercanvi; en cas contrari, es determina a partir de la
proporció entre el total de validacions que té l’estació (com a suma dels usuaris que venen del
carrer més els procedents d’un intercanvi ferroviari) i les validacions d’usuaris procedents del
carrer (primera etapa del desplaçament). En el cas d’intercanviadors importants, les estacions
poden tenir un factor d’intermodalitat superior a dos (com és el cas de l’estació de Provença
FGC, que rep més usuaris de les línies L3 i L5 de Metro que de l’exterior); en intercanviadors
poc importants, el factor per poc la unitat (per exemple, Bellvitge-Gornal).
Finalment, a la matriu així obtinguda s’aplica un procés Fratar per tal de fer coincidir les
entrades i sortides de les estacions ferroviàries amb els valors observats.
Cal tenir present que una entrada fa referència únicament a la cancel·lació de la primera
etapa. Per corregir aquest altre biaix, a les estacions de transbordament se’ls ha aplicat un
factor reductor que elimini les cancel·lacions de les segones i terceres etapes.
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3.2 - MATRIU EN MODE BUS
Per a l’estimació de la matriu associada al mode autobús s’ha procedit a l’aplicació de la
següent metodologia.
Es parteix de la matriu de mobilitat en autobús 2001. Tal com s’ha dit més amunt, té com a
punt de partida l’EMO01, a la qual s’ha afegit el desplaçament de tornada, el factor de
recurrència i la mobilitat no obligada. Aquesta matriu ja és simètrica.
Per a l’extrapolació de la mobilitat de l’any 2001 al 2006 es procedeix en primer lloc a obtenir
la taula del volum de viatgers en funció de la zona lògica tarifària (òbviament origen del
desplaçament) i de l’operador utilitzat, informació que s’extreu del SGIT.
Els valors obtinguts en aquesta taula presenten una gran variabilitat, que desaconsella
d’utilitzar-los per fer prediccions. Per tant, s’opta per basar-se en els valors marginals de la
dita matriu, és a dir, el flux total des de cada zona lògica i o el total validat per operador. La
segona opció ha presentat resultats clarament més consistents.
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A continuació s’associa cada un dels fluxos entre parelles dels 164 municipis de l’RMB a
l’operador de bus majoritari que el serveix, i se li assigna el creixement d’aquell operador tant
en un sentit com en l’altre. Per exemple, el factor associat a una relació Barcelona – Mataró és
el mateix que s’aplica a la relació Mataró - Barcelona.
En un segon pas, per a l’estimació del flux total per àmbits, es recopila l’evolució del viatgers
en el període 2001 i 2005 del Transmet Xifres en funció de cada administració i operadors
principals, tal com es mostra a la taula 5. A continuació, s’avalua el creixement 2005-2006 a
partir del flux dels quatre primers mesos de l’any.
FIGURA 7.
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VIATGERS EN EL PERÍODE 2001-2006

TB
EMT
DGPT
Urbans
Total

EVOLUCIÓ
01-05

EVOLUCIÓ
05-06

EVOLUCIÓ
01-06

2001

2005

2006

11,4 %
29,0 %
23,1 %
25,0 %
16,7 %

0,3 %
6,0 %
3,1 %
–4,4 %
11 %

12 %
37 %
27 %
19 %
18 %

184,0
47,8
22,1
29,6
283,6

205
61,7
27,2
37,0
330,9

205,6
65,4
28,0
35,4
334,4

A la taula anterior es constata que els majors creixements s’obtenen en els àmbits suburbans.
Els valors obtinguts en el primer pas s’incrementen amb les taxes acabades de determinar.
Així, el nombre de viatgers totals estimats l’any 2006 és de 334,4 milions.

3.3 – MATRIU EN VEHICLE PRIVAT
En el cas del vehicle privat (cotxe i moto), la metodologia ha consistit en els següents punts:
-

-

es recopilen els fluxos origen - destinació associats al vehicle privat a partir de l’EMO01,
incloent-hi la recurrència i la mobilitat no obligada, és a dir, corresponents a la mobilitat
total.
es recopilen les IMDs existents a l’RMB, en especial les que travessen els límits comarcals
de l’RMB, entre el període 2001-2005
es calculen els factors de creixement dels fluxos intercomarcals, que donen lloc a una
matriu 7x7 associada al període 2001-2006
les dades s’homogeneïtzen temporalment i territorialment, és a dir, s’extrapolen per al
conjunt de relacions i per l’any horitzó 2006
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es calculen els fluxos com a producte de les dades EMO01 i els factors de creixement
intercomarcals.
en el cas de comarques no contigües, l’estimació s’ha realitzat a partir dels valors associats
a les comarques intermèdies.

FIGURA 8.
CREIXEMENTS PERCENTUALS EN EL PERÍODE 2001-2006 PER AL VEHICLE PRIVAT
%
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Barcelonès
Garraf
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Maresme
Alt Penedès
Baix Llobregat

BARCELONA

GARRAF

VALLÈS
ORIENTAL

VALLÈS
OCCID.

MARESME

3,5
34,5
10,7
11,0
14,9
23,0
16,5

34,6
25,7
21,4
23,5
22,0
25,7
33,5

10,7
21,4
20,2
18,6
17,1
20,1
17,9

11,0
23,5
18,6
18,8
8,0
18,3
15,2

14,9
21,9
17,1
8,1
17,8
15,5
11,8

ALT PENEDÈS BAIX LLOBREGAT
23,1
25,7
20,1
18,4
15,5
22,6
31,2

16,5
33,5
17,9
15,2
11,8
31,2
21,7

A la taula 6 es constata que el creixement intern del Barcelonès està força acotat com a
conseqüència del grau actual de saturació, és a dir, que els creixements de la mobilitat dels
darrers anys ha de ser assumits pel transport públic. En canvi, els fluxos radials (amb origen /
destinació el Barcelonès) o els moviments perimetrals (els que no tenen ni l’origen ni la
destinació el Barcelonès), tenen creixements notables de la mobilitat.
Els resultats en termes de desplaçaments suposen un increment superior al 25% (3.757.306
desplaçaments l’any 2001 per 4.780.407 desplaçaments l’any 2006), encara que en termes de
vehicles·km aquest increment serà substancialment superior a causa del creixement més alt
de les relacions perimetrals i de les radials de llarga distància.

3.4 - MATRIU A PEU I BICICLETA
Per l’obtenció de la matriu 2006 associada al mode a peu es realitza la següent metodologia.
A partir de la matriu EMO’01 es recopilen els fluxos que es realitzen a peu i a bicicleta dins de
l’RMB (primers desplaçaments) i posteriorment s’apliquen els factors de recurrència i mobilitat
no obligada. Si bé la mobilitat a peu ha tendit a disminuir en els darrers quinquennis, es pot
considerar que darrerament aquesta mobilitat es manté constant en termes generals.
A continuació, s’aplica el coeficient de recurrència, el qual té en compte la tornada a casa per
anar a dinar. Aquest factor depèn fonamentalment de la distància entre l’habitatge i el lloc de
treball. Com a informació de base s’ha utilitzat el factor de recurrència que contenia l’enquesta
b
EMO01. La corba utilitzada és una potencial negativa, Fr = A · d , tal com s’aprecia en el gràfic
1, amb coeficients de A=1,3635 (terme constant) i b=0,0137 (exponent).
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FIGURA 9.
FACTOR DE RECURRÈNCIA EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA
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Finalment, s’aplica un factor que té en compte la realització de la mobilitat No obligada en
funció de diferents àmbits territorials. Aquests factors han estat calculats per l’ATM dins del
projecte SIMCAT II realitzat per la DGPT.
FIGURA 10.
RELACIÓ ENTRE LA MOBILITAT TOTAL I L’OBLIGADA. EMO01
TIPUS DE RELACIÓ

VALOR

Intramunicipal dins de l’àmbit 1

2,25

Intramunicipal resta de l’RMB

1,90

Intermunicipal dins de l’àmbit 1

2,36

Intermunicipal entre l’àmbit 1 i la resta de l’RMB

2,41

Intermunicipal resta de l’RMB

2,19

L’àmbit 1 està definit pels 10 municipis de l’àmbit central: Barcelona, Badalona, Sant Adrià del
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
El producte de la mobilitat obligada (primer desplaçament) pel factor de recurrència, el factor
de mobilitat total i la suma de la matriu transposada (per tenir en compte el viatge de retorn),
dóna la mobilitat total a peu més bicicleta, 3.780.870 desplaçaments en dia feiner per l’any
2006.
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3.5 - MATRIU DE MOBILITAT TOTAL
A la següent taula s’indiquen els fluxos totals per mode de transport per l’any 2006.
FIGURA 11.
RESUM DE DESPLAÇAMENTS PER MODE A L’RMB
MODE

DESPLAÇAMENTS 2006
EN MILERS

%

Modes ferroviaris

1.703,6

14,8 %

Bus

1.242,3

10,8 %

Vehicle privat

4.780,9

41,5 %

Peu

3.691,8

32,1 %

90,5

0,8 %

11.509,1

100,0 %

Bicicleta
Total
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La matriu total 2006 s’obté com a suma de les quatre matrius modals: tren, bus, vehicle privat,
a peu i bicicleta. En el cas del mode ferroviari, el nombre de desplaçaments no inclou els
desplaçaments externs a l’RMB.
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4 – OBTENCIÓ DE LES MATRIUS DE MOBILITAT 2015

4.1 - DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS
A grans trets, el procediment d’obtenció de les matrius modals 2015 és l’invers que el seguit
per trobar les matrius 2006. Aleshores es determinava cada matriu modal per separat, valentse de metodologies d’estimació diferents, fins arribar a la matriu total per suma de les modals.
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Ara, en canvi, es determina la matriu total a partir de la total 2006, i posteriorment es
desagrega en les diverses matrius modals aplicant models de repartiment modal, en concret
logit, per un procediment en cascada que fa repartiments binaris a cada pas.

4.2 - MATRIU DE MOBILITAT TOTAL
El primer pas per realitzar les previsions de mobilitat 2015 és la determinació dels factors de
creixement de cada zona, és a dir, el creixement relatiu en orígens i destinacions entre l’any
2006 i el 2015. Coincideix amb la 1a. etapa del model clàssic, és a dir, la generació i l’atracció.
Aquesta tasca no podia ser realitzada per l’ATM en cap cas: en primer lloc, perquè escapava de
molt a les seves funcions, i en segon lloc perquè les seves previsions havien de coincidir amb
les utilitzades pel conjunt de l’Administració, per tal que fossin acceptables.
Per això s’han adoptat les previsions realitzades per l’Institut d’Estudis Territorials (IET) a nivell
municipal i per les del CPSV de l’ETSAB a nivell inframunicipal, fins a disposar de valors per a
cada una de les zones de mobilitat. La generació s’ha basat en el nombre potencial
d’habitatges i l’evolució de la piràmide de població, i l’atracció en l’estimació dels llocs de
treball i d’estudi.
Així doncs, per a l’obtenció de la matriu total 2015, es parteix de la matriu total 2006 i s’aplica
un procediment Fratar per a les 582 zones de transport EMO. Els factors de creixement
provenen, com s’ha dit, de les previsions demogràfiques i dels futurs usos del sòl a l’RMB. A
l’annex 4 s’explica el procediment d’obtenció d’aquestes previsions de forma més detallada.
El factor d’expansió per cada zona EMO s’ha obtingut a partir de la següent expressió:

e

p·P1  T1  E1
,
p·P0  T0  E0

on :
e : factor d' expansió
p : factor de població
Pi : població
Ti : llocs de treball
E i : places estudiants
i els subíndexs 1 es refereixen al 2015 i els 0 al 2006
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El factor de població p, que s’ha estimat en un valor de 0,76, té en compte que no tota la
població té el mateix grau de mobilitat, sinó que la població ocupada resident (POR), que és
un 55% aproximadament de la total, té una mobilitat superior a la de la població no ocupada.
Donat que les estimacions que ha efectuat l’IET prenen com a dades de partida les
corresponents als anys 2001 – 2016, i el període per a l’actualització del PDI és el 2006-2015,
s’ha pres com a referència la població oficial que publica l’INE corresponent a l’any 2005 i s’ha
extrapolat a l’any 2006, mentre que a les previsions de l’IET de l’any 2016 se’ls ha aplicat un
factor reductor de 10/11 sobre la població i els llocs de treball (LTL) respecte l’increment 20062016.
En relació als estudiants, l’estimació s’ha efectuat a partir de les dades que facilita l’IdEsCat per
a grups d’edat de 6-12 anys i 13-17, que corresponen al cicle primari (CEIP) o secundari (IES).
En funció del nombre d’habitants i de l’existència de l’equipament escolar en aquell municipi,
s’ha repartit el total de la població escolar d’aquella comarca per a cada un dels municipis.
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La previsió dels equipaments (CEIP i IES) per a l’escenari 2015 s’ha realitzat en funció de la
seva població en aquell horitzó, segons les previsions de l’IET. S’ha considerat que a partir de
700 habitants un municipi ja pot tenir CEIP, i que a partir dels 10.000 habitants ja podria tenir
IES. De totes formes, actualment, la correlació entre nombre d’habitants i existència dels
equipaments docents és bastant baixa, i per tant aquests valors llindars són tan sols
orientatius.
Per als municipis que tenen més d’una zona EMO, s’han distribuït els valors a nivell municipal
en proporció a la distribució inicial que va realitzar l’IET per a l’any 2006 a nivell de zona EMO.
També s’ha previst que la demanda unitària, és a dir, els desplaçaments en relació a la
població, augmenti lleugerament com a conseqüència de l’increment de la mobilitat no
obligada i d’altres factors relacionats amb l’oci. Així, en el període 2006-2015 en el conjunt de
l’RMB, s’ha estimat que aquest increment seria de 375.000 desplaçaments /dia.
Com que l’any horitzó del PDM és el 2012, les previsions per aquell any s’han estimat per
interpolació potencial entre les matrius 2006 i 2015.
Un cop estimada la matriu global, cal determinar les diverses matrius modals, mitjançant un
procediment de divisió dicotòmica que es detalla més avall, en cada etapa del qual la divisió
es fa mitjançant una funció logit.
Els paràmetres de les dites funcions logit s’han calibrat a partir de les dades 2001 i 2006,
utilitzant, en molts casos, els costos generalitzats. Per aquesta raó a continuació s’especifica la
determinació d’aquests pera als diferents modes de transport.

4.3 - COSTOS GENERALITZATS
Segons es demostra en els diferents estudis realitzats a l’ATM, l’assignació de la matriu de
mobilitat és òptima quan es tracta conjuntament tot el transport públic, és a dir, els modes
ferroviaris i l’autobús, sobre el graf també conjunt de tren i d’autobús.
Per contra, no és convenient d’assimilar el repartiment modal amb l’assignació entre el
transport públic i el transport privat. En efecte, com que no es disposa de les capacitats de
cada tram de via ni de les funcions entre càrrega i velocitat, el resultat és els temps de
recorregut en transport privat són constants i independents de la càrrega, i les assignacions
entre transport públic i privat es farien per tot-o-res. El resultat hauria estat que, per a un flux
donat, tothom hauria optat pel transport privat o tothom pel públic. Per tant, s’ha dissenyat
un mètode logit per fer el repartiment entre els dos modes, que ha fornit estimacions més
realistes.
La informació de base ha estat l’EMO01; els costos generalitzats s’han obtingut a partir de
l’ATMax per al transport públic i del SIMCAT II per al vehicle privat perquè aquest graf
incorpora el peatge dins del cost generalitzat.
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El cost generalitzat d’un mode determinat és la suma del temps total de viatge afectat pel
valor econòmic del temps més els costos monetaris associats a aquell mode. En el moment
actual, el valor del temps s’estima com a mitjana en 8,70 €/h. A més, en el cas del transport
públic, se sol considerar que l’usuari no percep de la mateixa manera els diversos ingredients
del temps, sinó que valora com a més penosos els temps d’espera i de correspondència que
no pas els de recorregut. Per això s’han previst uns coeficients que afecten aquests sumands.
Recollint totes les consideracions precedents, les diverses expressions esdevenen:
Temps viatge percebut transport públic = temps d’accés inicial i final + temps de
recorregut + factor d’espera * temps d’espera + factor de correspondència * temps
correspondència
Cost generalitzat transport públic = 8,70 €/h * temps viatge transport públic + tarifa
Cost generalitzat vehicle privat = 8,70 €/h * temps viatge vehicle privat + cost quilomètric
unitari * longitud recorregut + peatge
16

El SIMCAT calcula directament el peatge a partir d’una taxa quilomètrica, mentre que el cost
quilomètric unitari i el valor del temps són paràmetres calculats prèviament.

4.4 - DEMANDA INDUÏDA
Tot i que els models logit permeten estimar el repartiment modal, en aquells casos en què es
produeix una actuació sobre la infrastructura que modifica els costos generalitzats es pot
estimar la demanda induïda per aquella en cada flux entre dues zones de mobilitat.
Aquesta estimació es basa en l’elasticitat de la demanda respecte dels costos, segons
l’expressió següent:

D
g
g  g
 e·  e·
D
g
g
en la qual el significat de les variables és com segueix:
-

g: cost generalitzat actual en el mode ferroviari
g’: cost generalitzat després d’entrar en servei la nova infrastructura ferroviària
D: demanda actual en el mode públic
ΔD: increment de demanda o demanda induïda
e: elasticitat

Tal com s’han definit les variables, el valor de l’elasticitat sol ser la unitat, és a dir, e = 1. Però
existeix l’alternativa de considerar que D és la mobilitat total i no tan sols la modal, en el qual
cas el valor de l’elasticitat se situaria entre 0,2-0,3. Aquest segon mètode té l’inconvenient
desviar una part de l’increment de demanda cap a d’altres modes, mentre que en el mètode
primer tota la nova demanda s’assigna al mode ferroviari, la qual cosa sembla més coherent.
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FIGURA 12.
DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT A PEU I BICICLETA EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA

17

4.5 - REPARTIMENT MODAL MITJANÇANT LES CORBES LOGIT
A continuació s’explica per cadascun dels modes, el procediment per l’obtenció de les
diferents matrius de mobilitat.
A partir de la mobilitat total s’ha separat els modes mecànics de la marxa a peu i bicicleta
mitjançant una funció logit en què la variable explicativa és tan sols la distància. La calibració
s’ha dut a terme a l’ATM, i tot el procés per l’obtenció de la corba es desenvolupa a l’annex 3.
Es tracta d’un model de regressió logística, amb una sola variable explicativa, la distància. La
seva expressió general és:

i 

1
1  exp(   0  1·xi )

i

on i indica la proporció de desplaçaments feta a peu per a una distància xi i 0 i 1 són els dos
paràmetres a calibrar, els valors dels quals són respectivament, 1,557884 i –0,7358387. La
determinació dels paràmetres es fa pel mètode de màxima versemblança.
Posteriorment, un altre procés logit basat en els costos generalitzats dels modes mecànics
separa el transport públic del vehicle privat. La calibració d’aquesta segona funció també ha
estat realitzada a l’ATM per bé que seguint metodològicament els mateixos passos que els
realitzats dins del projecte SIMCAT II, desenvolupat per PTOP, és a dir, per mínims quadrats.
En aquest cas però, la corba estimada s’ha ponderat en funció dels valors de la variable
observada.
En aquest cas, els valors dels paràmetres són 0 = -0,539 i 1 = 0,255.
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FIGURA 13.
DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT RESPECTE LA MOBILITAT MECANITZADA
EN FUNCIÓ DE LA DIFERÈNCIA DEL COST GENERALITZAT
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4.6 - MATRIUS FINALS
L’aplicació d’aquestes dues corbes de repartiment modal sobre la matriu de mobilitat total
2012 i 2015, segons un escenari tendencial (sense aplicació de les mesures associades al pdM)
i un escenari pdM, donen com a resultat els següents fluxos modals:
FIGURA 14.
DESPLAÇAMENTS INTERNS A L’RMB EN DIA FEINER, EN MILERS
MODE
Peu + Bici
Mecànic
TPC
Cotxe
Total

2006
3.782,3
7.726,8
2.945,9
4.780,9
11.509,1

2012
TENDENCIAL
3.847,9
8.685,0
3.482,0
5.203,0
12.532,9

MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT A L’RMB

2012 PDM
3.930,8
8.602,0
3.947,6
4.654,4
12.532,9

2015
TENDENCIAL
3.872,9
8.872,9
3.579,3
5.293,6
12.745,7

2015 PDM
3.955,1
8.790,7
4.056,6
4.734,1
12.745,7

[18]

Àrea tècnica

at

FIGURA 15.
ESQUEMA FUNCIONAL PER A L’OBTENCIÓ DE LES MATRIUS MODALS FUTURES
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ANNEX

Annex 1.
Descripció ATMax
A1.1 - INTRODUCCIÓ
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L’Autoritat del Transport Metropolità disposa del sistema ATMax (Sistema d’informació i
anàlisis de la xarxa de transport públic a la regió metropolitana de Barcelona) desenvolupat
durant el període 2001 a 2003.
El sistema ha estat validat i utilitzat com a eina de suport a la planificació d’infraestructures
de transport públic i serveis: PDI 2001 – 2010, Pla de serveis de transport públic d’autobús
interurbà (2003-2005) , establiment de línies nocturnes interurbanes, estudis de remodelació
d’autobusos en la posada en servei del tramvia (TramBaix i TramBesòs), Estudi de viabilitat del
nou Tramvia Cornellà – Almeda - Feixa Llarga, Estudi de demanda del nou Tramvia de la
Diagonal,...

A1.2 - OBJECTIU
La utilització del sistema ATMax com a eina de previsió de demanda de trànsit genera un
conjunt de taules de resultats que, a través de consultes, permeten obtenir informació
detallada dels viatgers que pugen i baixen a les estacions, de la càrrega de les línies, de les
matrius de viatges entre parades... El procés d’execució d’aquestes consultes pot resultar a
vegades poc explícit per a un usuari del sistema.
Així, és l’objectiu d’aquesta proposta és desenvolupar un aplicatiu que, a partir dels resultats
de les anàlisis de demanda generades i amb assistents amigables i de fàcil ús permeti obtenir:
-

Resum de la demanda captada per línies
Puja – baixa per línia i parada
Càrrega per trams entre parades
Filtres de la matriu OD (Submatrius OD)
Generació de matrius de fluxos per estacions
Comparació d’escenaris

L’ATMax disposa d’un mòdul d’explotació de resultats:









Resum de la demanda captada per línies
S’obté un llistat del flux per línies
Puja – baixa per línia i parada
A partir d’escollir un servei, s’obté un llistat per estacions/parades amb les dades
dels viatgers que pugen, baixen, canvien de servei a la mateixa parada, i continuen
pel servei.
Càrrega per trams entre parades
A partir d’escollir un servei, s’obté un llistat de la càrrega entre parades consecutives amb
un diagrama de barres
Camins entre parelles OD

MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT A L’RMB

[20]

Àrea tècnica










21






at

A partir d’escollir un Centroide origen i un Centroide destí, s’obté la cadena modal
utilitzada amb el noms dels serveis.
Submatriu OD que utilitza un servei
A partir d’escollir un servei, s’obté un llistat amb totes les parelles OD de la matriu
assignada que l’utilitzen
Matriu de fluxos entre parades
A partir d’escollir un servei, s’obté una matriu per estacions/parades amb el flux entre
estacions / Parades
Submatriu OD entre estacions
A partir d’escollir una estació origen i una estació destí s’obté un llistat amb totes les
parelles OD de la matriu assignada que utilitzen com a pas aquestes dues estacions
Submatriu de la matriu de fluxos entre parades d’una línia, que passi entre dues estacions
Matriu associada a un node o intercanviador
A partir d’escollir una node o estació, i de limitar-ho a una certa distància, es generarà una
matriu OD entre totes les estacions dins d’aquest radi. Per cada camí resultant d’assignar
la matriu OD, es mirarà si passa per la parella d’estacions, en aquest cas es computarà el
valor.
Estadística bàsica
Llistat per cada origen de la matriu OD, amb l’estadística bàsica (màxim,. Mínim, desviació,
‘diagrama de bigotis’..), del temps d’accés a la resta de centroides.
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Annex 2.
Sistema de Gestió de la Integració Tarifària
A2.1 - INTRODUCCIÓ
El SGIT és una potent aplicació que permet el control dels títols integrats a l’àmbit de l’RMB;
les consultes es basen en el bit de seguiment, que està implantat al 100% dels títols, a
excepció de la T-10 i T/50-30 d’una zona (10%) i de la T-Mes d’una zona (20%).
La principal limitació d’aquesta aplicació és l’explotació de les cadenes on intervé el mode bus,
perquè no es pot localitzar la parada on ha finalitzat el desplaçament.

A2.2 - ESTIMACIÓ DE LA MATRIU OD DE DESPLAÇAMENTS
22

Aquesta aplicació permet recuperar la matriu Origen - Destinació d’un conjunt de determinats
desplaçaments segons uns criteris seleccionats en funció de títols tarifaris, data, nombre de
zones, operadors, etc. Donat que el sistema no dóna de forma directa l’estació o zona de
sortida, l’aplicació intenta recuperar aquesta variable a partir de la següent validació d’aquella
mateixa tarja (primera etapa del següent desplaçament).
Aquest fitxer té 36 camps relacionats amb el desplaçament en qüestió. Hi ha 8 camps relatius
al conjunt del desplaçament, 6 camps per cada una de les 4 etapes del desplaçament, i,
finalment, hi ha 4 camps addicionals que són els que el sistema intenta recuperar a partir de
la següent validació.






















Any: any en què s’ha efectuat la primera validació de la cadena
Mes: mes en què s’ha efectuat la primera validació de la cadena
C.ATM: codi del títol ATM. Per exemple, el 402 correspon a la T-10
Codi propi: no aporta informació; sempre val 0
Zones: nombre de zones tarifàries que permet el títol de transport
Expenedor: codi de l’operador que ha venut el títol
Identificació: codi intern del títol
X: nombre d’etapes de la cadena modal
Data1: dia, mes i hora de la primera cancel·lació
Moment1: hora i dia de la primera cancel·lació
OP1: operador utilitzat en la primera etapa
Lin/Est1: codi de línia de bus o codi d’estació ferroviària de la primera etapa
Z.Lógica1: codi numèric de les zones tarifàries
Saldo1: saldo existent després de la primera cancel·lació.
Data2...Saldo4: és la mateixa informació per les etapes 2, 3 i 4 en cas d’existir
OpSort: Darrer operador de la cadena modal
Lesort: estació de sortida, recuperat ja de la següent cancel·lació
ZLogSort: zona d’entrada de la següent cancel·lació que hauria de coincidir amb la de
sortida del desplaçament analitzat
Dataseg: data de la següent cancel·lació
Moments: hora i minuts de la següent cancel·lació
Control: indica si la recuperació de la informació és vàlida, o té algun tipus de incidència,
segons la següent descripció:
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FIGURA 16.
CODIFICACIÓ I SIGNIFICAT DE LA VARIABLE “CONTROL”
CODI

DESCRIPCIÓ LITERAL SGIT

La sortida és fiable

1

Nº de zones del títol és superior al salt de zones
entre cadenes
Operador i Lin/Est d’ambdues cadenes són idèntics i
no és acompanyant, però és operador de bus
Nº zones de títol és inferior al salt de zones entre
cadenes
Saldo de la cadena de sortida és superior o igual al
de la cadena actual
Operador i Lin/estació d’ambdues cadenes són
idèntics
Saldo de la cadena de sortida és inferior al de la
cadena actual-1
La cadena de sortida no és fiable perquè es tracta de
l’última cadena d’un títol físic

2
3
4
5
6
9
23

1.1.1.1

0

OBSERVACIONS
No s’aprofiten totes les zones que permet el títol
Semblant al cas 5. Es pot haver intercalat un
desplaçament en Veh. Privat
Denota frau amb quasi total seguretat
És incoherent. Pot estar motivat per una
falsificació o una incidència
Es produeix quan l’usuari, en un sentit, va en TPC,
però en sentit contrari ho fa en Veh. Pr.
Es tracta d’una errada en la tramesa de la
informació. No s’hauria de produir
Correspon al darrer viatge del títol

A la següent taula, s’indiquen els casos aprofitables per a la reproducció de la matriu origen –
destinació, segons els valors de la variable “Control”. Cal tenir present que aquesta matriu, en
cas de tractar-se de desplaçaments realitzats en mode ferroviari, no només permetria
reproduir la matriu origen - destinació de les 43 zones tarifàries, sinó també l’OD municipal i
l’OD d’estacions ferroviàries.
FIGURA 17.
CAMPS APROFITABLES I NO APROFITABLES DE LA VARIABLE “CONTROL”
CODI “CONTROL”

APROFITABLE

NO APROFITABLE

0, 1, 3, 4, 6

2, 5, 9 i Perduts

Els valors “perduts”, són casos que el sistema no recupera cap dels 4 nous camps (del 33 al
36). Els casos “5” els converteix en intrazonals i per tant, s’han d’eliminar. Els casos “2” es
poden aprofitar parcialment per reconstruir les matrius OD: cal eliminar els desplaçaments
intrazonals (el problema és que potser també s’eliminarien alguns desplaçaments “correctes”).
Les incoherències sobre els operadors es mantenen però no són rellevants respecte a la
reconstrucció de la matriu OD.
La variable “Lesort” (línia o estació de sortida) té codis coincidents d’estacions ferroviàries amb
les línies de bus, per exemple els codis 747, 748 i 749 (estacions Renfe que també són serveis
especials de bus). Caldrà utilitzar la variable Op.Sort (Operador sortida) per distingir si es
tracta d’una estació o una línia de bus.

MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT A L’RMB

[23]

Àrea tècnica

at

Annex 3.
Modelització de la marxa a peu i de la bicicleta a partir de l’EMO0
A3.1 - INTRODUCCIÓ

L’estudi present forma part del procés de construcció d’un model de repartiment modal en el
conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 2001, a partir de la informació
exhaustiva fornida per l’Enquesta de Mobilitat Obligada 2001 (EMO 01). Modelitza la primera
etapa en el procés d’elecció del mode, consistent a decantar-se per la marxa a peu, i
eventualment la bicicleta, o per un mode mecanitzat.

24

La variable explicativa escollida ha estat la distància entre zones, calculada damunt del graf
viari. Sense cap dubte, és la variable més fàcil de definir, la més indiscutible i probablement la
més significativa en aquest tipus d’elecció. L’alternativa a ella hauria estat alguna estimació del
cost generalitzat, en la qual hauria intervingut el temps, amb la dificultat afegida d’estimar-lo
per a un mode mecànic genèric. Tot i que la literatura especialitzada aporta els recursos
teòrics per abordar aquesta qüestió, semblava un mitjà exagerat pel fi que es pretenia, i
s’oposava al principi de parsimònia sobre la simplicitat dels models.
El model estadístic que s’ha adoptat és la regressió logística, idònia per a les decisions
binàries. La variable explicativa utilitzada és, evidentment, la distància a salvar per l’usuari.
L’estudi tracta en primer lloc de la modelització de la marxa a peu i posteriorment tracta de la
bicicleta, tant per separat com conjuntament amb la marxa a peu.

A3.2 - DISCUSSIÓ SOBRE ELS DADES DE PARTIDA
Com és sabut, l’EMO 01 està referida territorialment a un conjunt de 582 zones que cobreixen
el conjunt de l’RMB. D’aquestes zones, 200 corresponen al municipi de Barcelona, els grans
municipis de l’RMB estan dividits en un nombre de zones variables, entre més de 20 i 5, i els
municipis de menys població són d’una sola zona. Així doncs, l’EMO 01 conté en total un
màxim de 582*582 fluxos, per bé que molts d’ells són nuls o amb un valor insignificant, que
no haurien aportat res a la construcció del model.
Per a la modelització de la marxa a peu, doncs, s’han considerat dues famílies de fluxos:
A)

Els desplaçaments entre zones diferents o interzonals, per als quals es coneix la
distància recorreguda. Com que molts d’ells són numèricament molt reduïts, només s’han
considerat aquells amb un valor total superior a 210 desplaçaments, que totalitzen 3327
fluxos o parelles de zones. El més gran suposa 13.987 desplaçaments, i els 100 primers
tenen valors superiors a 2.100.

B)

Els desplaçaments a l’interior d’una mateixa zona o intrazonals, per als quals no es
coneix la distància recorreguda, ja que el model de les quatre etapes els assimila a un
mateix centroide. Aquesta mancança no eximeix de prendre’ls en consideració, ja que els
desplaçaments a peu són especialment rellevants en les distàncies curtes, precisament
les que tenen lloc a l’interior de cada zona. Es disposa de tantes observacions com zones,
és a dir, 582, totes les quals s’han incorporat al model.

Als efectes de claredat de l’exposició, s’han tractat en primer lloc els desplaçaments
interzonals, i en acabat s’han afegit els intrazonals al model.
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A3.3 - MODELITZACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS INTERZONALS
Per a cada un dels fluxos interzonals, designats genèricament amb el subíndex i, s’han pres
en consideració el dos valors següents.
-

wi: nombre total de desplaçaments entre zones
qi: nombre de desplaçaments fets a peu.

A partir d’aquí es defineixen dues variables auxiliars:
-

(wi – qi): nombre de desplaçaments en modes mecànics
ri = qi / wi: proporció de viatges a peu

La variable explicativa, com ja s’ha dit més amunt, és la distància entre centroides de cada
zona, expressada en km, que es designa per xi.
FIGURA 18.
NÚVOL DE PUNTS DELS FLUXOS SELECCIONATS EN UN DIAGRAMA RI EN ORDENADES I XI. EN ABSCISSES
25

Cal notar que cada punt representa un flux, amb independència del volum de desplaçaments
que el componen. S’hi pot observar la tendència decreixent de la proporció a peu a mesura
que augmenta la distància, tot i que hi ha una dispersió important del núvol. Els 3.227 fluxos
considerats representen el conjunt de desplaçaments de cada tipus que figura a la figura
següent.
FIGURA 19.
CONJUNT DE DESPLAÇAMENTS DE CADA TIPUS (3.227 FLUXOS CONSIDERATS)
Desp. a peu

922.283

45,7%

Desp. mecanitzats

1.094.147

54,3%

Desp. totals

2.016.430
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A3.4 - PROCEDIMENT DE CALIBRACIÓ DELS PARÀMETRES INTERZONALS
Es tracta d’un model de regressió logística, amb una sola variable explicativa, la distància. La
seva expressió general és:

i 

1
1  exp(   0  1·xi )

i

on i indica la proporció de desplaçaments feta a peu per a una distància xi i 0 i 1 són els dos
paràmetres a calibrar.
La determinació dels paràmetres es fa pel mètode de màxima versemblança que s’exposa en
síntesi a continuació. En el cas present, els paràmetres màximo-versemblants són els que
resolen el sistema d’equacions següent:
26



y

i




1
0
1  exp( b0  b1 ·xi ) 




1
i xi · yi  1  exp( b  b ·x )   0
0
1 i 

i

on yi és una variable binària que val 1 si el desplaçament s’ha fet a peu i 0 altrament. Es tracta,
doncs, d’un sistema de 2 equacions amb 2 incògnites. Observi’s que les variables 0 i 1 s’han
substituït per b0 i b1, ja que ara ja no es tracta dels valors poblacionals sinó de les seves
estimacions obtingudes a partir de la mostra.
Observi’s també que la variable es refereix a cada un dels desplaçaments individuals
efectuats. Però com que les dades de partida es refereixen no a un sol desplaçament sinó a
tot un flux on hi ha múltiples desplaçaments, els sumatoris anteriors s’han adaptat com
segueix:
-

Per als desplaçaments fets a peu dintre de cada flux, que són q i, es compleix yi = 1

-

Per als desplaçaments fets en modes mecànics dintre de cada flux, que són (w i – qi), es
complirà: yi = 0

Per tant, les fórmules anteriors esdevenen:





1




1
  ( wi  qi )·0 
  0
0  b1 ·xi ) 
 1  exp( b0  b1 ·xi )  

 q ·1  1  exp( b
i

i









1




1
  ( wi  qi )·0 
  0
0  b1 ·xi ) 
 1  exp( b0  b1 ·xi )  

 x ·q ·1  1  exp( b
i

i



i



que també poden escriure’s de manera més simplificada:
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0

b
·
x
)
0
1 i 

1

0
1  exp( b0  b1 ·xi ) 
1

 w ·r  1  exp( b
i



i wi ·xi ·ri


i

i

Pot veure’s que el claudàtor conté la diferència entre la proporció de desplaçaments a peu
observats i estimats, la qual es pondera pel nombre total de desplaçaments d’aquell flux. S’ha
resolt aquest sistema mitjançant l’optimitzador Solver de l’Excel i s’han obtingut els valors
següents:
b0 = 1,627994
b1 = -0,852503
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S’ha analitzat la significació dels dos paràmetres mitjançant l’estadístic de la ràtio de
versemblances i s’ha trobat que tots dos eren significatius.

A3.5 - CRÍTICA DELS RESULTATS
A continuació es presenta la corba de la funció logística estimada amb els valors deduïts dels
paràmetres. Pot veure-s’hi que:
-

per a un recorregut proper al 1,9 km s’iguala el nombre de desplaçaments a peu amb els
mecanitzats
per a distàncies molt curtes, la proporció d’usuaris a peu és del 83,6%
per a distàncies molt llargues, de 4 km o més, encara hi ha proporcions de desplaçaments
a peu o, eventualment, en bicicleta del 14,4%

La comparació dels valors observats amb els estimats per als fluxos superiors a 2.000
desplaçaments mostra la correcció de l’expressió.
FIGURA 20.
COMPARACIÓ DELS VALORS OBSERVATS AMB ELS ESTIMATS
(PER ALS FLUXOS SUPERIORS A 2.000 DESPLAÇAMENTS)
100%
90%
80%

Prop. a peu

70%
60%
Observ.

50%

Estimada

40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3

4

5

6

Distància (km)
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S’observa, però, que els fluxos més importants en volum, no corresponen a la ciutat de
Barcelona i els seus municipis veïns, sinó a desplaçaments interzonals entre zones d’altres
municipis de l’RMB, per exemple, entre barris de Sabadell. Aquesta constatació va fer sorgir el
dubte que si els fluxos entre zones de Barcelona es comportaven de la mateixa manera que
els de l’exterior o, al contrari, es podia parlar de dues tipus de comportaments diferenciats,
segons si es considerava Barcelona o un altre municipi. Per aquesta raó es va calibrar un altre
model només amb dades de Barcelona i voltant. En concret, es van aïllar els fluxos que tenien
tant l’origen com la destinació en un dels municipis següents, que són els qui tenen servei de
metro:

28

-

015 Badalona
019 Barcelona
073 Cornellà de Llobregat
077 Esplugues de Llobregat
101 l’Hospitalet de Llobregat
194 Sant Adrià de Besòs
245 Santa Coloma de Gramenet

FIGURA 21.
DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT A PEU EN ELS DOS ÀMBITS TERRITORIALS (RMB I AGLOMERACIÓ DE
BARCELONA)

0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000

Serie1
Serie2

0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
0

1

2

3

4

5

6

7

Va calibrar-se el mateix model només per a aquestes dades, i els resultats obtinguts van ser:
-

b0 = 1,717330
b1 = -0,812716

Com pot veure’s, són valors molt semblants als obtinguts prenent el total
No hi ha raó, doncs, per suposar que hi ha comportaments diferents entre Barcelona i
voltants i la resta de l’RMB, per la qual cosa s’adopta només la fórmula calculada en primer
lloc.

MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT A L’RMB

[28]

Àrea tècnica

at

A3.6 - MODELITZACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS INTRAZONALS
La modelització dels desplaçaments intrazonals no pot dur-se a terme calcant automàticament
el procés dels interzonals perquè, en aquest cas, tot i que també es realitza un desplaçament,
la seva longitud no pot estimar-se a partir de la distància entre centroides a través del graf, ja
que hi ha un sol centroide a considerar.
S’ha optat, doncs, per suposar que la distància recorreguda a l’interior d’una zona és funció de
la superfície edificada d’aquella zona: com més gran sigui aquesta, més llarg serà el
desplaçament interior per terme mitjà. El SIG de l’ATM informa sobre la dita magnitud,
superfície edificada de cada zona EMO 01, i s’ha utilitzat aquesta com a punt de partida.
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Com que també es disposava de la superfície total, va calcular-se en primer lloc la proporció
entre superfície edificada i total per a cada zona. Hi ha força zones del tot urbanes, com ara
les del centre de Barcelona i de força altres municipis grans, la qual cosa feia suposar que
aquesta ràtio valdria 1 en força casos. Tanmateix, va comprovar-se que no era així, sinó que
els valors grans se situaven entre el 65% i el 70%, i en cap cas no s’ultrapassava el 71%. Se’n va
concloure que aquesta superfície edificada no incloïa la superfície de xarxa viària, la qual
tanmateix havia de prendre’s en consideració als efectes de la mobilitat.
Així doncs, va suposar-se que la xarxa viària ocupava, en conjunt, la meitat de la superfície
dels edificis, és a dir, que la relació edificat / viari és de 2 a 1. Per tant, si la ràtio entre
superfície edificada i total valia almenys 2/3, podia admetre’s que tota la zona estava
urbanitzada. Va decidir-se, doncs, que la superfície urbanitzada als efectes de model seria
l’edificada segons el GIS multiplicada per 1,5, i vetllant perquè en cap cas no s’excedís la
superfície total de la zona. Aquesta superfície urbanitzada s’anomena A i.
En segon lloc, va definir-se el concepte de diàmetre equivalent de cada zona, d i, que equival al
que tindria un cercle amb la seva mateixa superfície. És a dir:

d i  2·

Ai



i

La següent hipòtesi és admetre que la distància recorreguda per l’usuari a l’interior de cada
zona serà proporcional al dit diàmetre. És a dir:

xi  s·di

i

on xi té el mateix significat que abans, és a dir, la distància recorreguda i s és un paràmetre a
estimar, que se suposa idèntic per a totes les zones. Admet implícitament, doncs, que la
distància mitjana recorreguda a cada zona és proporcional a l’arrel quadrada de la seva
superfície urbanitzada. El conjunt de les 582 i dels seus fluxos interiors representen els
desplaçaments següents:
FIGURA 22.
TÍTOL PENDENT
Desp. a peu

605.940

63,6%

Desp. mecanitzats

347.236

36,4%

Desp. totals

953.176

Tot i que el nombre de desplaçaments intrazonals és inferior al d’interzonals ja que no arriba
a un milió, mentre que allà ultrapassava els 2, ara la proporció de viatges a peu és superior i
representa quasi les 2/3 parts.
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A3.7 - PROCEDIMENT DE CALIBRACIÓ CONJUNTA DELS PARÀMETRES
INTERZONALS I INTRAZONALS
Atès que la realitat i el territori a modelitzar són uns, i que la divisió en zones és quelcom de
sobreposat per imperatius del model, però no inherent a la mateixa realitat, s’ha suposat que
no hi havia cap raó per suposar dos models diferents, sinó que el mateix model havia
d’explicar el repartiment modal tant dels desplaçaments interzonals com dels intrazonals.
En conseqüència, s’ha suposat que la funció de repartiment modal a aplicar era la mateixa que
abans, només modificant la manera de calcular la distància, és a dir:

30

i 

1
1  exp( b0  b1 ·xi )

j 

1
1  exp( b0  b1 ·s·dj )

i per als desplaçaments INTERzonals
j per als desplaçaments INTRAzonals

Observi’s que els paràmetres b0 i b1 són els mateixos en les dues expressions. Per tant, en
total només caldrà estimar-ne tres; aquests dos i s.
La calibració dels paràmetres s’obté aplicant el criteri de màxima versemblança, tal com s’ha
fet més amunt. Donant el mateix significat a les variables que aleshores, i tenint en compte
que el subíndex i recorre els desplaçaments interzonals i el subíndex j els intrazonals, les
expressions que s’han de satisfer són les que segueixen. A l’Annex 2 se’n troba la justificació.

i






1
0
  yj 
1  exp(   0  1 ·xi )  j 
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 

i





1  exp(   0  1 ·xi ) 



y


i



 x · y
i

i



1

1

0


 d · y
j

j



j




0
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 
1

Repetint el mateix raonament que en el paràgraf anterior sobre el nombre de desplaçaments
de cada flux s’arriba a una expressió com la següent:





1
1
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·
r
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·
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i i  i 1  exp(b  b ·x )  j j j 1  exp(b  b ·s·d )   0

0
1 i 
0
1
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0  b1 ·xi ) 

 w ·x ·r  1  exp(b
i

i
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 w ·d ·r
j

j
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0
1  exp( b0  b1 ·s·d j ) 
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Hi ha 3 equacions a resoldre, tantes com paràmetres. La primera equival a la primera del cas
anterior, mentre que la segona i tercera es corresponen a la segona d’aleshores.
La calibració també es du a terme pel Solver i el valor dels paràmetres és:
b0 = 1,518862
b1 = -0,772067
s = 1,137716

A3.8 - CRÍTICA DELS RESULTATS CONJUNTS DEL MODE A PEU
La funció conjunta resultant té unes característiques força semblants a la que s’ha calibrat a
partir només dels desplaçaments interzonals. En essència, doncs:
-

per a un recorregut de 1,96 km s’iguala el nombre de desplaçaments a peu i mecanitzats
per a distàncies molt curtes, la proporció d’usuaris a peu és del 82,0 %
per a distàncies de 6 km, la proporció de desplaçaments a peu o, eventualment, en
bicicleta, és del 4,3%.

El gràfic següent mostra les dues famílies d’observacions, que representen els desplaçaments
intrazonals i els interzonals. En els primers, la distància s’ha estimat a partir del diàmetre d j
afectat pel paràmetres. Per tant, la variació d’aquest paràmetre provoca un efecte d’homotècia
horitzontal en el núvol de punts.
FIGURA 23.
PROPORCIÓ DE LA MOBILITAT A PEU EN FUNCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS INTRAZONALS I INTERZONALS
Comparació valors observats i estimats

100%
90%
80%
Proporció a peu (% )
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Els paràmetres b0 i b1 no són essencialment diferents de la calibració anterior. En canvi, el
paràmetre s és superior a 1, la qual cosa vol dir que la distància mitjana recorreguda és més
gran que el diàmetre. Observi’s, però, que aquest diàmetre s’ha calculat segons la distància
euclidiana o a vol d’ocell, és a dir, suposant que el desplaçament efectuat és en línia recta.
Com que això no és possible damunt de la xarxa viària, el recorregut mitjà acabarà essent
superior al dit diàmetre. Per avaluar correctament aquest valor cal recordar que la distància
Manhattan pot arribar a ser un 40% superior a l’euclidiana en segons quins recorreguts.
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Essencialment el gràfic mostra que els dos núvols corresponen a una mateixa població, i que
encaixen els uns amb els altres. No és cap error, doncs, d’haver concebut un únic model per
explicar els dos tipus de desplaçaments.

A3.9 - ASSAIG DE MODELITZACIÓ DE LA BICICLETA
Després de tractar els desplaçaments a peu s’ha abordat el mode bicicleta, que és l’altre mode
no motoritzat i a primer cop d’ull presenta unes concomitàncies clares amb el mode a peu.
El pes d’aquest mode és molt inferior a aquell. Així, només existeixen desplaçaments en
bicicleta en 1166 relacions o fluxos del total de l’RMB, que representen un total de 7848
desplaçaments. Aquests valors suposen un 0,58% del total de desplaçaments i tan sols un
1,11% dels desplaçaments no motoritzats. Atesa la petitesa d’aquests valors, i abans d’encetarne la modelització, s’han fet unes primeres anàlisis de tipus exploratori, els resultats de les
quals s’exposen a continuació.
Una primera aproximació va consistir a relacionar la proporció de desplaçaments en bicicleta
amb la distància, atesos els bons resultats que s’havien obtingut amb els desplaçaments a peu
fent aquesta mateixa relació. En aquest cas, però, va observar-se que no hi havia cap mena de
correlació, com deixa ben clar la figura següent:

FIGURA 24.
RELACIÓ ENTRE LA PROPORCIÓ DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA I LA DISTÀNCIA RECORREGUDA
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Un segon intent va consistir a relacionar la utilització de la bicicleta, és a dir, la seva proporció,
amb la proporció de desplaçaments a peu, ja que es tracta dels dos modes no motoritzats. La
conclusió va ser igualment decebedora: continua sens haver-hi cap lligam en la utilització dels
dos modes.
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FIGURA 25.
RELACIÓ ENTRE LA PROPORCIÓ DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA I DE DESPLAÇAMENTS A PEU
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Vista, doncs, la impossibilitat de lligar la variable resposta, que es pretén que sigui la
proporció de desplaçaments en bicicleta, amb les dues variables amb qui a priori semblava
que hi havia d’haver més relació, van explorar-se de manera sistemàtica les relacions entre
aquesta variables i totes les altres que hi havia a l’abast. La conclusió és que tan sols hi ha una
correlació significativa entre la proporció en bicicleta i el volum absolut en bicicleta, com es
mostra a la figura següent.
FIGURA 26.
CORRELACIÓ ENTRE LA PROPORCIÓ DE DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA I EL VOLUM ABSOLUT EN BICICLETA
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És a dir, allà on hi ha una quantitat més gran de desplaçaments en bici, aquests també
representen una proporció més alta d’utilització. Aquest resultat, que no necessàriament es
repeteix en els altres modes, va fer pensar que la utilització de la bicicleta havia de lligar-se a
la possibilitat de servir-se’n i a l’oferta disponible. Per això s’ha construït el plànol adjunt, en el
qual se situen els desplaçaments més significatius damunt del territori
FIGURA 27.
DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA MÉS SIGNIFICATIUS EN EL TERRITORI
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S’identifiquen amb facilitat unes àrees on s’agrupen quasi tots els moviments en bicicleta. Són
aquests:
 Alt Maresme: corredor format pels municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna,
Malgrat de Mar i Palafolls. És el territori on hi ha els volums més alts de desplaçaments en
aquest mode.
 Baix Maresme: inclou els municipis costaners del Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar,
però també els interiors d’Alella, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils.
 Delta del Llobregat. Apareix d’una banda el corredor Sant Boi de Llobregat, Viladecans,
Gavà i Castelldefels i, d’altra banda, els desplaçaments entre algunes zones del Prat de
Llobregat i la Zona Franca.
 Vallès Occidental. També en aquest cas es forma un corredor, constituït pels municipis de
Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès.
Tots aquests territoris tenen alguns trets en comú:
 tenen poc pendent, i fins i tot en alguns casos discorren paral·lels al mar
 són zones amb una densitat de població relativament alta comparada amb el conjunt de
l’RMB
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 malgrat això, no incorporen els cascos urbans de grans ciutats, és a dir, en queden
exclosos Barcelona ciutat, així com els grans municipis: Mataró, Sabadell, Cornellà o
l’Hospitalet entre altres, tot i ser propers als corredors detectats.
Una primera conclusió és que la bicicleta es fa servir allà on és possible, és a dir, en aquells
indrets on ho permeten en tant l’orografia com la congestió. Això du a concloure’n que si
s’augmentava l’oferta de carrils bici o altres equipaments, la demanda seguiria aquesta nova
disponibilitat. Tanmateix, les dades disponibles no permeten de fer-ne cap modelització com
la que s’ha dut a terme amb la marxa a peu.

A3.10 - MODELITZACIÓ CONJUNTA DEL PEU I DE LA BICICLETA

b0 = 1,700507
b1 = -0,839899
La proporció d’usuaris no motoritzats és màxima per a una distància nul·la, on assoleix un
84,5%. El repartiment a parts iguals entre modes motoritzats i no motoritzats té lloc als 2,0
km, xifra lleugerament superior a l’obtinguda quan es tractava només la marxa a peu. A
continuació es presenta el gràfic de valors observats i estimats.
FIGURA 28.
VALORS OBSERVATS I ESTIMATS

100%
90%
80%

Prop. a peu i bici

35

Però sí que tenia sentit de repetir la modelització considerant conjuntament els dos modes, és
a dir la proporció d’usuaris de marxa a peu i la bicicleta en funció de la distància recorreguda.
Com que les dades que es tenen de la bicicleta són interzonals, s’ha repetit el procés de
calibració explicat al punt 4, però considerant només aquest tipus de desplaçaments. Els
paràmetres obtinguts en aquest cas són:
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Els paràmetres obtinguts en aquesta nova calibració són comparables als obtinguts en la
calibració de la marxa a peu exclusivament, que eren aleshores b 0 = 1,627994 i b1 = -0,852503.
Com que els valors numèrics dels paràmetres són força semblants, també ho són les funcions
estimades de repartiment modal, tal com es mostra a la figura adjunta, on es representen les
dues gràfiques.
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FIGURA 29.
RELACIÓ ENTRE LA PROPORCIÓ DE DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICI I LA DISTÀNCIA RECORREGUDA
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La diferència entre les dues prediccions per a distància 0 km és escassament d’un 1%. Creix
suaument fins a un màxim d’un 2,5 %, que s’assoleix als 2,3 km, i a partir d’aquí les dues
estimacions s’aproximen entre si i tendeixen simultàniament a 0%. Vist gràficament, la corba
de diferències és aquesta:És fàcil caure en la temptació d’assimilar la corba anterior, que
representa la diferència entre prediccions, a la proporció teòrica de l’ús de la bicicleta en
funció de la distància. Però cal no oblidar que la Teoria de l’Error ensenya que no és
recomanable estimar una magnitud petita com a diferència de dues de grans, ja que els
errors implícits en les mesures d’aquelles poden ser tan elevats com la magnitud diferència
que es tracta d’avaluar.
FIGURA 30.
PROPORCIÓ TEÒRICA DELS DESPLAÇAMENTS EN BICI I LA DISTÀNCIA RECORREGUDA
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A3.11 - EL MODEL DE MÀXIMA VERSEMBLANÇA PER A LA REGRESSIÓ
LOGÍSTICA
El model de regressió logística respon a l’expressió general:

i 

1
1  exp(   0  1 ·xi )

La seva funció de versemblança vindrà donada per:

L( i )    i ·(1   i )
yi

i
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1 yi

yi

  
   i  ·(1   i )
i 1 i 

I posant aquesta expressió en funció dels paràmetres β0 i β1 de l’expressió inicial s’obté:

1
y
L(  0 , 1 )   exp  0  1 ·xi  i ·
1  exp  0  1 ·xi 
i
I prenent logaritmes de la funció de versemblança, com és habitual, per tal de facilitar-ne la
maximització:

ln L(  0 , 1 )   yi (  0  1·xi )   ln1  exp(  0  1·xi )
i

i

Derivant respecte dels paràmetres i igualant a 0 es troben les equacions que permeten
determinar el valor dels paràmetres.


0
1  exp(   0  1 ·xi ) 
i
i
i 


exp(  0  1 ·xi )
 ln L
1
  yi ·xi  
·xi   xi · yi 
0
1
1
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·
x
)
i
i 1  exp(  0  1 ·xi )
i
0
1 i 

 ln L

 0

exp(  0  1 ·xi )

0  1 ·xi )

 y   1  exp( 
i



y

i



1

Aquest sistema de dues equacions amb dues incògnites és el que es transforma, tal com
s’explica a la memòria, per adaptar-lo al cas present.
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A3.12 - ADAPTACIÓ DEL MODEL DE MÀXIMA VERSEMBLANÇA PER A LA
REGRESSIÓ LOGÍSTICA EN EL CAS DELS DESPLAÇAMENTS INTERZONALS I
INTRAZONALS
En aquest cas, el model de regressió logística respon a les dues expressions següents, tal com
s’ha justificat a la memòria. La primera es refereix als desplaçaments INTERzonals, i se li
assigna el subíndex i, i la segona als INTRAzonals, amb el subíndex j.

i 

1
1  exp(   0  1 ·xi )

j 

1
1  exp(   0  1 ·s·d j )

i per als desplaçaments INTERzonals
j per als desplaçaments INTRAzonals
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Pot veure-s’hi que hi intervenen tres paràmetres, els dos primers, β 0 i β1, comuns a les dues
expressions, mentre que el tercer, s, només requerit en els desplaçaments intrazonals.
Per tant, la seva funció de versemblança, ja expressada en funció del tres paràmetres, vindrà
donada per:

L(  0 , 1 , s) 



1
1
y
yj
  exp  0  1 ·xi  i ·
 · exp  0  1 ·s·d i  ·

1  exp  0  1 ·xi   j
1  exp  0  1 ·s·d i 
 i
I prenent logaritmes de la funció de versemblança:

ln L(  0 , 1 , s) 



 yi (  0  1 ·xi )   ln1  exp(  0  1·xi )   y j (  0  1·s·d j )   ln 1  exp(  0  1 ·s·d j )
i

i

j



j

Derivant respecte dels paràmetres i igualant a 0 es troben les tres equacions que permeten
determinar el valor dels paràmetres.





 ln L
1
1
   yi 

y


0

j

 0
1  exp(   0  1 ·xi )  j 
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 
i 




 ln L
1
1
  xi · yi 
0
  s· d j · y j 
1
1  exp(   0  1 ·xi ) 
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 
i
j




 ln L
1
 1 · d j · y j 
0
s
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 
j
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Restant de l’equació 2a. una combinació lineal de la 3a. es pot simplificar la seva expressió,
que esdevé:

i






1
0
  yj 
1  exp(   0  1 ·xi )  j 
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 

i




0
1  exp(   0  1 ·xi ) 



y


i



 x · y
i

i



1

1



 d · y
j

j
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j




0
1  exp(   0  1 ·s·d j ) 
1

I aquest sistema és el que s’utilitza per calibrar els paràmetres en el model global.
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Annex 4.
Avaluació dels factors d’expansió 2006-2015 d’habitants i llocs de
treball per a l’aplicació de la metodologia Fratar
A4.1 - INTRODUCCIÓ
L’evolució futura de la localització de la població i l’activitat sobre el territori dependrà, en
bona part, del potencial urbanístic de cada municipi per desenvolupar habitatge i sostre
d’activitat en els propers anys. Per aquest motiu, aquest annex conté una quantificació de la
capacitat del planejament vigent o en tràmit de nou creixement urbà.
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Els resultats continguts en aquest capítol provenen de l’estudi El potencial urbanístic de la
regió metropolitana de Barcelona, realitzat l’any 2005 per la Universitat Politècnica de
Catalunya i el Centre de Política del Sòl i Valoracions per encàrrec del Gabinet Tècnic de
Programació de l’Ajuntament de Barcelona i les ciutats de l’Arc Metropolità de Barcelona.
Segons aquest càlcul, el sòl qualificat de nou desenvolupament segons el planejament
urbanístic és de 14.039,25 hectàrees al conjunt de la regió metropolitana. Aquest sòl permet
donar cabuda a 99,2 milions de metres quadrats de sostre, els quals permeten la
construcció potencial de 426.848 habitatges.
Al mateix temps, l’oferta de sostre permetrà la creació de 774.744 llocs de treball al conjunt
de la regió. Amb tot, i si bé el planejament vigent garanteix la suficiència per atendre les
necessitats de la demanda residencial i d’activitat econòmica en els propers anys, es produeix
un marcat desequilibri entre ambdues, ja que l’oferta permetrà satisfer la demanda de
l’activitat econòmica per a un període de 31 anys, mentre que aquest termini es redueix a la
meitat (17 anys) en el cas de l’habitatge.
FIGURA 31.
SÒL, SOTRE, HABITATGE I LLOCS DE TREBALL POTENCIAL A L’RMB
Sòl, sostre, hatitatge i llocs de treball potencials a la regió
metropolitana de Barcelona
Sòl de nou
desenvolupament (ha)

Sostre (m2)

Unitats

habitatge

habitatges

40.415.163
activitat
32.294.670

426.848
LTL
774.744

14.039,25
serveis i
equipaments
7.701.777
sota rasant
18.827.572

FONT: Elaboració pròpia a partir de UPC/CPSV: El potencial urbanístic de la regió
metropolitana de Barcelona .
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A4.2 - AJUSTOS EN L’ESTIMACIÓ DE POBLACIÓ, LLOCS DE TREBALL I
OCUPACIÓ
Les dades sobre potencial urbanístic dels municipis de la regió metropolitana de Barcelona
ofereixen informació sobre el volum màxim d’habitatges i llocs de treball a que podrien
arribar aquests municipis segons el planejament urbanístic vigent. És a dir, dibuixen un
escenari de màxims des del punt de vista de l’oferta.
Ara bé, que aquests potencials s’arribin a desenvolupar dependrà en bona part, lògicament,
de la pressió que exerceixi la demanda, és a dir, de les necessitats reals d’habitatge per part
de la població i de creació de llocs de treball per part de l’activitat econòmica. Per tal de
dimensionar aquesta demanda, s’ha partit del model V15CAT, que realitza estimacions amb
l’horitzó 2016 (també 2026) sobre la població total i els llocs de treball localitzats per àmbits
territorials.
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A4.3 - EL MODEL V15CAT
El model V15CAT determina escenaris demogràfics futurs a partir d’hipòtesis d’evolució
econòmica i en funció de determinades variables (estructura d’edats de la població,
disponibilitat de sòl, pautes d’emancipació, necessitat d’habitatge) aplicades a diversos àmbits
territorials de Catalunya. Aquest model treballa amb l’horitzó 2016 (també 2026), en períodes
de tres quinquennis que parteixen de les dades censals de 2001, corregides amb les dades
oficials de població a 1 de gener de 2002.
El supòsit de partida per definir els escenaris demogràfics del territori és que la variable
independent que determina l’evolució demogràfica és la dinàmica de desenvolupament
econòmic (evolució del PIB anual), i més concretament la part d’aquest desenvolupament que
correspon a l’increment de llocs de treball.
La dinàmica demogràfica es compon d’un component vegetatiu (naixements/ defuncions) i
d’un component migratori (immigració/emigració). Les perspectives del primer venen
condicionades per l’estructura d’edats de la població, mentre que les del segon depenen
fonamentalment dels llocs de treball disponibles.
Els llocs de treball disponibles són els que entren en el mercat per jubilació dels seus
ocupants així com els que es creen per l’increment d’activitat motivat pel creixement econòmic
i que no són ocupats pels residents, bàsicament perquè les generacions joves no són prou
nombroses per cobrir la totalitat de l’oferta. D’aquesta manera, un major excedent de llocs de
treball comportarà una més gran necessitat d’immigració. En les seves estimacions per a
l’escenari de referència, el model V15CAT adopta les següents hipòtesis de treball:
-

Creixement previst dels llocs de treball d’un 1,25% dels del 2001 fins al 2010 i d’un 1% des
del 2011 fins al 2016;

-

L’entrada de treballadors immigrants es produeix per l’excedent de llocs de treball un cop
exhaurida la capacitat de la població autòctona en funció de la TOE (taxa d’ocupació
específica) incrementada pressuposada.

-

L’estructura de sexes i edats dels nous immigrants serà la mateixa de la dels arribats a
Barcelona l’any 2001.

-

La TOE global dels treballadors immigrants se suposa del 0,8.

-

L’entrada d’immigrants genera unes necessitats addicionals d’habitatge derivades d’una
hipòtesi d’ocupació mitjana de cinc persones per habitatge. En el quinquenni següent al
d’entrada se suposa que el comportament dels immigrants en els diferents aspectes que
intervenen en el model (emancipació, treball, natalitat, mortalitat,...) s’assimila al de la
resta de la població.

Els resultats obtinguts es desagreguen per àmbits territorials i municipis.
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A4.4 - RESULTATS
Els habitatges i llocs de treball que la simulació del model dóna per a cada àmbit haurien de
situar-se, en principi, en els sòls urbans i urbanitzables previstos pel planejament
urbanístic i, quan sigui necessari, en els nous sectors de sòl urbanitzable que les revisions
dels POUM proposin en aquells llocs on hi hagi disponibilitat de sòl adequat per a
desenvolupaments urbans. Cal afegir, pel que fa a l’habitatge principal, que el fet que
incrementi també pot ser fruit de la reconversió de part de les segones residències, cosa que
pot ser un fenomen important en certes àrees, com ho ha estat en força municipis
metropolitans. Tanmateix, i pel que fa a les quantificacions globals d’habitatge, cal no perdre
de vista que la proporció de només un 70% dels habitatges com a principals al llarg dels
darrers 20 anys ha estat força constant en xifres agregades i que aquest fet també es produeix
en el nostre entorn europeu més immediat, tot i que no sigui així als països de més al nord.
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Les previsions d’habitatges i llocs de treball resultants del model tenen, però, restriccions
físiques d’implantació dins de l’àmbit metropolità de Barcelona. Llevat dels àmbits on
encara es conserva una certa estructura funcional comarcal (l’Alt Penedès, el Garraf) i al Vallès
Oriental, a la resta no és suposable que el planejament urbanístic pugui augmentar la
capacitat d’acollida amb nou sòl de manera suficient, ja que no queda espai amb condicions
adequades o està protegit com a espai agrícola, forestal o parc a preservar.
Les dades de potencial urbanístic oferien per al conjunt de la regió metropolitana de
Barcelona una capacitat de 426.848 habitatges i 774.744 llocs de treball. Les estimacions
resultants d’aplicar el model V15CAT, però, mostren unes necessitats de 450.377 habitatges i
537.579 llocs de treball. És a dir, es produeix una considerable diferència entre potencial i
demanda estimada tant pel que fa a l’habitatge (a favor de la segona) com als llocs de treball
(a favor del primer).
Per aquest motiu es considera que fins a l’horitzó 2016 es construirà la totalitat dels
habitatges que permet l’actual capacitat (tot ampliant el percentatge de residència principal
del 78% al 82%) i només es crearan un 69,39% del total de llocs de treball potencials, és a
dir, 537.579 dels 774.744.
Com a resultat s’obtenen els volums de població, ocupats, llocs de treball i habitatges
previstos l’any 2016 per a cadascuna de les nodalitats considerades i, a partir d’aquí, per a
cada municipi de la regió metropolitana de Barcelona.

A4.5 - ZONIFICACIÓ EMO
Les diferents matrius de mobilitat s’han obtingut segons la zonificació de l‘enquesta de
mobilitat obligada, la qual conté 582 zones dins de l’àmbit de l’RMB. L’avaluació de la població
i llocs de treball en aquesta zonificació específica a partir de les dades elaborades per l’IET
(nivell municipal) ha estat duta a terme pel CPSV.
A partir de la població i d’una previsió de CEP i d’IES en cada zona de transport, s’han estimat
els llocs d’estudi a cada zona EMO.
Finalment, amb les dades de població, llocs de treball i llocs d’estudi en els escenaris 2006 i
2015, s’ha calculat per cadascuna de les 582 zones de transport el factor de creixement, el
qual s’aplica per files i columnes a la matriu de mobilitat total 2006 amb l’objectiu d’obtenir la
matriu de mobilitat total 2015.
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FIGURA 32.
ESTIMACIÓ DE POBLACIÓ PER ALS MUNICIPIS DE L’RMB, HORITZÓ 2016
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FIGURA 33.
ESTIMACIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA RESIDENT PER ALS MUNICIPIS DE L’RMB, HORITZÓ 2016
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FIGURA 34.
ESTIMACIÓ DE LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS ALS MUNICIPIS DE L’RMB, HORITZÓ 2016
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