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1 RESUM EXECUTIU 

L’autopista C-32 sud (Pau Casals) que comunica el Barcelonès amb les comarques de 

Tarragona per la costa, té una de les tarifes quilomètriques més cares de Catalunya, 

principalment en el tram del Garraf, entre Castelldefels i Sitges. Aquest fet és degut a 

que les tarifes de peatge han seguit una lògica de finançament de la inversió; a major 

volum d’inversió (l’autopista Pau Casals té un traçat car), major tarifa. Un fet similar 

passa als Túnels de Vallvidrera o del Cadí. 

La comparació de l’evolució històrica de diferents variables de trànsit i econòmiques 

(trànsit global a l’RMB, trànsit a les autopistes, trànsit a la barrera del Garraf i PIB) 

conclou que com més alt sigui el peatge en una via, major és la sensibilitat a 

creixements i caigudes de trànsit lligades a l’evolució de l’economia regional. És a dir, 

a més peatge, majors caigudes de trànsit quan hi ha recessió econòmica. Aquest fet 

posa de rellevància que els territoris que tenen la mobilitat condicionada a una via de 

peatge pateixen més l’efecte de les crisis econòmiques ja que els condicionen la 

mobilitat per damunt d’altres territoris.  

En el context del Garraf, els estudis analitzats defensen l’impacte positiu que d’una 

banda ha tingut la construcció de l’autopista i d’altres, com la rebaixa del peatge 

permetria maximitzar la seva rendibilitat en termes de captació de trànsit i beneficis 

pels usuaris. Així, es comprova com l’autopista va trencar amb l’aïllament viari del 

Garraf amb Barcelona i amb la resta del territori català i va permetre augmentar la 

demografia, els llocs de treball i la mobilitat de l’entorn entre 1992 i 1998. 

En el present, es planteja la necessitat d’emetre una reflexió estratègica sobre el 

territori confrontant a l’autopista Pau Casals (C-32) per tal de detectar les oportunitats 

que la infraestructura ha generat en el territori així com els factors que suposen una 

barrera al seu creixement, com pot ser el règim de peatge existent. 

El cost mitjà del peatge entre els municipis de la costa del Garraf i Baix Penedès cap a 

Barcelona és el segon més elevat de Catalunya després de Sant Cugat i Rubí a través 

dels Túnels de Vallvidrera. En termes de tarifes quilomètriques, i prenent estrictament 

el tram de pagament, la barrera de Vallcarca és la tercera més cara de Catalunya amb 

0,58 €/km, únicament per darrera de Túnel del Cadí (1,37 €/km) i Túnels de 

Vallvidrera (0,72 €/km).  La barrera de Cubelles seria la quarta, amb 0,30 €/km. La 

majoria d’autopistes de pagament tenen tarifes quilomètriques de l’ordre d’entre 0,09-

0,17 €/km. 

Per a relacions internes de les comarques de l’àmbit, el tram Sitges-Calafell és el 

desplaçament amb el cost per turismes més elevat dels analitzats, incloent 

desplaçaments interns al Maresme, Garraf-Baix Penedès i Alt Penedès. La tarifa mitjana 

interna per a turismes és un 40% més cara que al Maresme i el doble que a l’Alt 

Penedès. Per a pesants, aquesta diferència s’accentua fins a representar un 50% 

superior al Garraf i Baix Penedès que en altres comarques com el Maresme.  

La infraestructura de transport públic i la penalització que el peatge suposa pel vehicle 

privat fan que el Garraf tingui les quotes d’ús del transport públic més altes de tota 

l’RMB. Les relacions amb Barcelona tenen una quota modal d’entre un 60%-70% en 
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transport públic en mobilitat ocupacional, molt per sobre de la mitjana d’accés a 

Barcelona, que es troba entorn al 40-45%.  

La Generalitat de Catalunya té previst aplicar un nou model de gestió de la xarxa viària 

catalana basat en el model de la vinyeta, que permetria aixecar totes les barreres de 

peatge a Catalunya a excepció del Túnel de Vallvidrera, que es mantindria com a peatge 

de congestió d’entrada a Barcelona. En l’àmbit d’estudi, la vinyeta implicaria la 

supressió del peatge tant a l’autopista C-32 com al corredor AP-7. 

En termes econòmics l’escenari vinyeta implica el rescat d’aquelles autopistes que 

finalitzen la seva concessió més enllà del 2021, entre elles la C-32 sud. D’acord a un 

estudi de 2015 (Garola, A. 2015), el cost del rescat de la C-32 sud oscil·laria entre els 

637 M€ i els 759 M€ a compensar per part de l’Administració a la concessionària 

AUCAT. 

A nivell global per Catalunya, la implantació de la vinyeta suposaria:  

1. Una redistribució del trànsit actual, ja que l’efecte dissuasiu pel cost del peatge 

deixaria de condicionar l’elecció de rutes. Es produiria un transvasament de trànsit 

de carreteres convencionals cap a autopistes, que implicaria una millora de la 

seguretat i una reducció dels accidents greus i mortals a la xarxa viària. Al mateix 

temps, la vinyeta també suposaria un traspàs de trànsit entre autopistes i autovies, 

per exemple del corredor AP-7 cap al corredor C-32 o de l’A-2 cap a l’AP-2. 

2. Una captació d’usuaris del transport públic, que es desplaçarien cap al mode privat, 

i que produirien un lleuger increment de trànsit  a les carreteres.  

S’estima que, amb la implantació de la vinyeta, la C-32 sud seria l’autopista que 

experimentaria un major increment de trànsit de tot Catalunya. 

 Es preveu que més de la meitat del trànsit de pas entre Barcelona i Tarragona 

passaria a circular pel corredor litoral de la C-32, incrementant-ne el trànsit en un 

90%.  

 A més, es captaria una part important del trànsit circulant per la C-31 amb un doble 

efecte positiu: (1) s’elimina trànsit de pas pels municipis del tram El Vendrell-

Vilanova i la Geltrú, i (2) es redueix el trànsit a les costes del Garraf, carretera amb 

una alta perillositat pel seu traçat sinuós i la falta de vorals. 

Així, la C-32 podria arribar a volums de trànsit de 75.000 veh/dia, produint congestió 

que s’accentuaria a les hores punta de les operacions tornada de l’estiu i que faria 

necessària una ampliació de la capacitat de l’autopista. 
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2 INTRODUCCIÓ 

L’autopista C-32 sud (Pau Casals) que comunica el Barcelonès amb les comarques de 

Tarragona per la costa, té una de les tarifes quilomètriques més cares de Catalunya, 

principalment en el tram del Garraf, entre Castelldefels i Sitges. Aquest fet és degut a 

que les tarifes de peatge segueixen una lògica de finançament de la inversió; a major 

volum d’inversió (l’autopista Pau Casals té un traçat car), major tarifa. Un fet similar 

passa als Túnels de Vallvidrera o del Cadí. 

Segons l’estudi Autopista del Garraf: Una peça clau per a la transformació socio-

econòmica de la comarca (Lleonart, P., Garola, A. 1999), la xarxa viària constitueix una 

infraestructura productiva potent, ja que la seva existència incideix  sobre els usuaris 

directes de la via i sobre el territori confrontant a la mateixa. La infraestructura dota el 

territori de major capacitat per a atraure empreses, augmentant en conseqüència 

l’oferta de llocs de treball, fomenta el turisme i permet disminuir la congestió i gestionar 

de manera més eficient la mobilitat entre d’altres efectes. Malgrat l’elevada tarifa, 

l’autopista va induir una transformació molt notable en el conjunt del Garraf en termes 

demogràfics, econòmics i de mobilitat, incidint especialment en la població, els llocs de 

treball, el ritme constructiu i el Producte Interior Brut (PIB) (Font: Informe territorial. 

Demarcació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, 2005). 

Com s’ha esmentat, el peatge s’utilitza actualment com a eina exclusiva de finançament 

d’autopistes per tal d’impulsar el creixement econòmic d’una regió i no com a un 

mecanisme de gestió de la mobilitat. La seva utilització ha donat lloc a una xarxa viària 

poc eficient en l’actualitat, tant per al trànsit com per als usuaris. El peatge condiciona 

l’elecció dels itineraris per part dels usuaris degut al sobrecost que representen, i 

impedeix l’optimització de la capacitat de la xarxa viària (es donen casos d’autopistes de 

peatge infrautilitzades amb carreteres paral·leles saturades que es plantegen 

desdoblar). El resultat és tradueix doncs en l’augment dels temps de recorregut, 

excessos de capacitat en determinades seccions i congestió en altres i un augment de 

l’accidentalitat.  

En el present, es planteja la necessitat d’emetre una reflexió estratègica sobre el 

territori confrontant a l’autopista Pau Casals (C-32) per tal de detectar les oportunitats 

que la infraestructura ha generat en el territori així com els factors que suposen una 

barrera al seu creixement, com pot ser el règim de peatge existent. Així, s’exposa 

objectivament les evolucions de les principals variables socioeconòmiques de la zona 

així com les característiques del règim de peatge català, per tal de ressaltar les 

diferències entre l’àmbit del Garraf i el sud del Baix Penedès amb altres comarques. De 

la mateixa manera, s’avaluaran diferents estratègies futures de peatge i les 

conseqüències en termes de mobilitat de cadascuna. 

Així, el Consell Comarcal del Garraf amb el suport de la Diputació de Barcelona impulsa 

un estudi que analitzi, gairebé vint-i-cinc anys després de la seva inauguració, i tenint en 

compte que la concessió no venç fins d’aquí a 23 anys (2039), l’impacte actual de la 

tarifa de peatge així com l’efecte que tindria reduir-la (o suprimir-la), en termes de 

competitivitat local i de sostenibilitat global.  
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2.1  Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi s’emmarca en els territoris amb afectació directe de l’autopista C-32 

sud; en concret, les comarques del Garraf i del Baix Penedès: 

• Comarca del Garraf, amb capital a Vilanova i la Geltrú consta d’un total de 

146.876 habitants (Idescat 2016) en una superfície de 185,3 km². En total 

agrupa sis municipis: tres són costaners (Cubelles, Sitges i Vilanova i la Geltrú), 

un es localitza a la plana del Garraf (Sant Pere de Ribes) i dos interiors (Canyelles 

i Olivella). 

 

• Comarca del Baix Penedès, amb capital a El Vendrell. De la totalitat de la 

comarca, l’autopista permet l’accés als municipis de El Vendrell, Calafell i Cunit; 

localitzats al sud de la comarca i que representen el 73% de la població total de 

la comarca: 73.507 habitants d’un total comarcal de 100.850 habitants (Idescat, 

2016) 

 

 
Imatge 1. Àmbit d’estudi (Font: Elaboració pròpia) 

 

2.2  Objectius 

L’objectiu de l’estudi és determinar els efectes que el peatge ocasiona sobre les 

comarques del Garraf, el Baix Penedès i en menor mesura sobre l’Alt Penedès en 

diferents aspectes: 

o Distorsió territorial ocasionada pel peatge i les seves bonificacions dins l’àmbit 

intern i de connexió amb altres municipis com Barcelona. S’elaborarà una 

comparativa en termes dels costos de transport per a viatgers i mercaderies 

entre l’àmbit d’estudi i altres comarques de la Regió Metropolitana. 

 

o Impacte sobre la mobilitat interna i de connexió amb Barcelona, caracteritzant 

els patrons de mobilitat de les comarques afectades i el trànsit sobre l’autopista 

i les principals vies alternatives de la zona. 

 

o Impacte socioeconòmic, orientat a determinar la competitivitat empresarial i la 

capacitat d’atracció de treballadors i activitats econòmiques en el territori i 
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l’efecte que el peatge pot tenir, tant per la seva ubicació com per a la 

contractació de personal qualificat de fora la comarca. 

Un cop determinats els impactes actuals que el peatge té sobre els principals indicadors, 

es pretén analitzar i quantificar en segona instància, l’efecte que tindria reduir (o 

suprimir) l’actual tarifa de peatge així com determinar el valor òptim de cost de peatge 

suportable per a les activitats econòmiques. En aquesta línia es plantegen dues 

estratègies de peatge d’acord amb les propostes de la Generalitat i de diversos estudis 

anteriors sobre la mateixa temàtica. De cada escenari es pretén estimar l’impacte en 

termes de volum de trànsit, congestió i de repartiment modal entre el transport públic i 

el privat. 

2.3  Metodologia 

L’estudi s’estructura en diagnosi i construcció d’escenaris per avaluar l’impacte del 

peatge actual i els efectes de la seva supressió o reducció. 

Per tal de caracteritzar la mobilitat i la seva evolució s’utilitzen dades de l’EMEF i L’EMQ 

i dades pròpies del peatge de la C-32 en l’estació troncal de Vallcarca i Cubelles.  

D’altra banda, per a la diagnosi socioeconòmica, s’utilitzaran dades de demografia i 

diferents indicadors econòmics i de competitivitat industrial per a les comarques 

d’interès obtingudes de fonts com Idescat, INE i MiFo entre d’altres.  

Com a part de l’estudi s’organitzen també diversos actes informatius i de participació 

empresarial. Així, s’elabora una enquesta destinada als empresaris de les dues 

comarques per conèixer la seva visió i quina afectació els suposa l’existència del peatge i 

es realitzen jornades de participació amb empresaris, plataformes i membres del grup 

de treball comarcal del Garraf de seguiment del Pla Territorial del Penedès, entre 

d’altres. 

Per a quantificar l’impacte de la possible reducció o supressió del peatge actual en 

termes de mobilitat es construiran un seguit d’escenaris, a partir d’un model de previsió 

de mobilitat en un model de simulació de trànsit: 

 Escenari base, on s’inclouen les actuacions proposades al PITC i el règim 

d’infraestructures actuals. 

 Escenari amb supressió del peatge. 

 Escenari amb reducció del peatge al 50%. 

En l’annex dos s’especifica la metodologia i es detalla l’experiència d’MCRIT en aquest 

tipus d’anàlisis. 
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3 ANTECEDENTS 

Entorn al sistema de finançament d’infraestructures i els efectes directes i induïts del 

règim de peatge vigent a Catalunya, existeix un debat actiu sobre el futur de les 

concessions existents en el territori. Diversos estudis han provat d’avaluar i quantificar 

els impactes sobre el conjunt del territori català que el règim de peatge actual provoca 

així com les conseqüències d’eliminar-los. 

Històricament, la comarca del Garraf i la seva capital Vilanova i la Geltrú es trobaven 

aïllades vers l’entorn metropolità i la resta de la península, essent el massís del Garraf 

una barrera natural difícil de dominar. La transformació territorial del propi Garraf i del 

Baix Penedès es va iniciar al 1881 amb la construcció de la línia fèrria i al 1992 amb la 

construcció de l’autopista Pau Casals (actual C-32) i la millora de la línia de rodalies. 

En el context del Garraf, els estudis analitzats defensen l’impacte positiu que d’una 

banda ha tingut la construcció de l’autopista i d’altres, com la rebaixa del peatge 

permetria maximitzar la seva rendibilitat en termes de captació de trànsit i beneficis 

pels usuaris. Així, es comprova com l’autopista va trencar amb l’aïllament viari del 

Garraf amb Barcelona i amb la resta del territori català i va permetre augmentar la 

demografia, els llocs de treball i la mobilitat de l’entorn entre 1992 i 1998, d’acord a 

Lleonard, P., Garola, A, 1999. No obstant, el cost addicional que suposa el peatge 

redueix la seva rendibilitat social i constitueix un element dissuasori respecte altres 

alternatives menys costoses i insegures, com la carretera del Garraf (C-31), l’Autopista 

de la Mediterrània (AP-7) i la N-340. Una rebaixa del 30-35% haurien suposat la 

maximització de la seva rendibilitat, mantenint els ingressos per part de la 

concessionària i maximitzant la captació de trànsit d’altres corredors (Lleonard, P., 

Garol, A. 1999). 

En el context català, diversos estudis elaborats per Mcrit entre 2008 i 2012 exposen com 

la supressió dels peatges resultaria del tot ineficient des del punt de vista de la mobilitat 

i de l’impacte econòmic: augmentaria significativament el volum de trànsit, es reduiria 

fortament el nombre d’usuaris del transport públic, s’incrementarien les emissions i 

l’accidentalitat. El balanç socioeconòmic entre els costos (bàsicament del rescat de les 

concessions) i els beneficis derivats de l’eliminació del peatge és negatiu. En canvi, 

l’establiment d’una política de peatges que fitxes com a objectiu gestionar la mobilitat i 

maximitzar l’eficiència viària i no únicament finançar la infraestructura, millora 

qualitativament l’escenari de trànsit actual: redueix el trànsit viari i la congestió i 

augmentaria la quota del transport públic.  

En el cas de l’autopista Pau Casals, un anàlisi de les necessitats d’ampliació de capacitat 

de l’autopista Pau Casals (C-32) del 2009 mostra com la supressió del peatge o 

l’homogeneïtzació del mateix (mateixa tarifa quilomètrica a la C-32 que a l’AP-7) tindria 

efectes negatius per la comarca, ja que augmentaria el trànsit de pas en direcció 

Barcelona i empitjorarien significativament els nivells de servei, fent necessari 

l’ampliació d’un tercer carril.  

El conjunt d’estudis i projectes analitzats serveixen de base per entendre la 

problemàtica global i específica en les comarques del Garraf i del Baix Penedès i posen 

de relleu la importància de les infraestructures com a element de canalització de fluxos i 
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eines del territori amb capacitat de dirigir el desenvolupament urbanístic; generant 

activitat econòmica al seu voltant i condicionant les connexions i la pròpia mobilitat. 

Així, la construcció i el manteniment de les infraestructures constitueixen factors de 

creixement econòmic de primer ordre, però generen també distorsions i desigualtats en 

el territori. 

En síntesi, la problemàtica en el cas del peatge sobre l’autopista Pau Casals gira entorn a 

la necessitat d’establir una estratègia que porti a no empitjorar la mobilitat de l’entorn i 

disminueixi l’efecte de distorsió que la tarifa quilomètrica (la més elevada després dels 

túnels de Vallvidrera i el túnel del Cadí) genera sobre el propi territori a nivell intern i 

vers l’entorn metropolità. 

 

4 L’ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi es limita a les comarques del Garraf i del Baix Penedès, principalment la 

zona sud d’aquesta darrera comarca, a l’entorn de l’autopista. Així, els termes 

municipals objecte d’estudi són els que es localitzen sobre el corredor de la C-32: Sitges, 

Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles dins la comarca del Garraf; i Cunit, 

Calafell i  El Vendrell dins els límits del sud del Baix Penedès. 

 
Imatge 2. Municipis de l’àmbit d’estudi i població  (Font: Elaboració pròpia) 

 

4.1  El Garraf 

La comarca té una població de 146.876 habitants al 2016 en una superfície 185,3 km²,  

agrupada un total de sis municipis: tres costaners (Cubelles, Sitges i Vilanova i la Geltrú), 

un municipi a la plana del Garraf (Sant Pere de Ribes) i dos interiors (Canyelles i Olivella). 

És la segona comarca amb menor superfície de Catalunya, per darrera al Barcelonès. 

Segons l’informe territorial de les comarques del Garraf (Cambra de Comerç de 

Barcelona, 2016) malgrat que el Garraf és la segona comarca més petita de Catalunya, 

se situa com la cinquena més densament poblada de la província de Barcelona, amb 793 
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hab./km2 i per darrera del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el 

Maresme. La capital, Vilanova i la Geltrú, aplega el 44,9% (65.972 habitants) de la 

població comarcal. 

4.1.1     Els sectors econòmics del Garraf 

L’índex de competitivitat territorial de l’any 2017 elaborat per la Federació Empresarial 

del Gran Penedès situa la comarca del Garraf en la 9 posició, per davant del Maresme i 

de l’Alt Penedès i Baix Penedès i com a la quarta comarca de Barcelona per sota el 

Barcelonès (Font: FEGP, 2017). 

D’acord a l’índex, la comarca destaca en factors de producció, avantatges distributius i 

condicions de la demanda, amb una bona puntuació en qualificació de recursos humans, 

accés al mercat de clients i proveïdors, esperit emprenedor i dinamisme empresarial i 

volum de mercat i d’activitat. D’altra banda, els punts amb pitjor puntuació van lligats a 

la disponibilitat de sòl per a desenvolupar activitats empresarials i a la innovació 

tecnològica. 

 
Imatge 3. Posició relativa de cada factor de l’índex de competitivitat territorial ADEGP. En verd les millors 

posicions pel Garraf. En vermell les pitjors. (Font: Índex de competitivitat territorial FEGP, 2017) 

El principal determinant de la seva competitivitat és, d’acord als índexs de 

competitivitat del 2017, el dinamisme empresarial que ha portat a la creació de diverses 

societats mercantils durant el 2017.  

En termes de disponibilitat de sòl i el preu està en desavantatges competitius vers 

altres, degut a la poca oferta de sòl urbanitzable, i addicionalment el baix percentatge 

de sòl urbà destinat a activitats econòmiques. En la seva majoria, el sòl urbà té un ús 

residencial.  

La comarca té un 14% de superfície classificada com a sòl urbà, un 10% com a terreny 

urbanitzable i un 76% de sòl rural no urbanitzable. Aquest fet és degut principalment a 

la presència del massís del Garraf que dificulta la transformació del sòl en urbanitzable, i 

a la pressió de l’activitat residencial a la comarca front a la industrial, fet que penalitza la 

reserva d’espais per a sectors industrials.  

El motor econòmic principal de la comarca és fonamentalment el sector dels serveis, 

amb un pes sobre el global de l’economia de la comarca de més del 80% (Idescat, 2018): 
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Gràfic 1. Estructura del VAB del Garraf (2014) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat) 

Respecte l’estructura empresarial mitjana a Catalunya, el sector servei i construcció 

tenen un pes per sobre la mitjana global establerta en 75%, mentre que el pes de la 

indústria es localitza per sota la mitjana de 20%.  

D’acord als indicadors de conjuntura territorial del 2016 (Cambra de comerç de 

Barcelona, 2017), al Garraf es localitzen un total de 4.057 empreses, un 84% dedicades a 

activitats del sector serveis i un 16% d’indústries (constructives i d’altres sectors), 

localitzades principalment entorn a la seva capital. 

 
Imatge 4. Distribució de les empreses per sectors al Garraf. (Font: Indicadors de conjuntura territorial 2016 

(Cambra de comerç de Barcelona)) 

 

4.1.2     El sector industrial 

Els principals sectors d’activitat industrial i econòmica es poden dividir en PAES 

localitzats en 6 àmbits, els quals agrupen un total de 576 empreses, un 15% del total 

d’empreses (Font: Node Garraf, 2017): 

o El continu format per Vilanova i la Geltrú amb un total de 276 empreses 

localitzades en l’àmbit format per l’extrem nord est del municipi, entre la C-32, 

la Ronda Europa i la C-15. 

o Sant Pere de Ribes, amb un seguit de PAES confrontants amb els de Vilanova i 

la Geltrú al sud de la C-31. Es comptabilitzen, d’acord amb l’estudi, 101 

empreses. 

o Cubelles, amb 95 empreses localitzades en l’extrem sud oest pròxim a la costa. 

o L’Eix C-15, format per un seguit de sectors industrials localitzats a ambdós 

costats de l’eix format per la via C-15 entre la C-32 i Vilafranca del Penedès. Es 

comptabilitzen un total de 51 empreses. 

0,6% 11,5%
6,6%

81,2%

Estructura del VAB (% 2014)

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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o Sitges, amb sectors industrials dispersos al llarg del terme municipal. Es 

comptabilitzen un total de 44 empreses majoritàriament dedicades al sector 

terciari (54%), sobre els polígons de Les Pruelles, Mas Alba i Vallcarca. 

o Canyelles, el sector industrial més petit, amb 9 empreses al nord de l’àmbit. 

  
Imatge 5. Polígons d’activitat econòmica  localitzats al Garraf. (Font: Node Garraf, 2017) 

D’entre els 6, als tres localitzats a l’entorn del continu format per Vilanova i la Geltrú i a 

Sant Pere de Ribes predominen indústries manufactureres, amb un total de 112 de les 

144 indústries del sector localitzades a la comarca. El comerç al detall i a l’engròs tenen 

també un pes important en l’activitat econòmica de la comarca, localitzat en el primer 

cas dins els PAES dels termes municipals de Sitges i de Cubelles i en el segon al continu 

format per Vilanova i la Geltrú. 

     
Imatge 6. Polígons d’activitat econòmica  localitzats al Garraf. (Font: Pla de promoció estratègica dels PAE 

Garraf (I. Cerdà, 2017)) 

Es conclou que la comarca té una baixa diversificació de la seva economia, essent el 

sector serveis el majoritari (lleugerament per sobre de la mitjana catalana). El pes del 

sector industrial, entorn al 15% en nombre d’empreses i 12% en estructura de VAB 

segueix sent escàs i poc divers. En la seva majoria, s’orienta a la manufacturació i al 
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comerç al detall i a l’engròs, amb escassa presència d’indústria de mitjana-alta 

tecnologia. Així, la disponibilitat de mà d’obra qualificada (punt fort de la comarca 

d’acord al FEGP 2017), no es trasllada suficientment al teixit productiu.  

 

4.2  El Baix Penedès 

El Baix Penedès és la quarta comarca amb menys superfície de Catalunya, per darrera 

del Barcelonès, del Garraf i del Pla de l’Estany. Amb capital a  El Vendrell, es situa a mig 

camí entre les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. La comarca té una 

població de 100.366 habitants (2016) en una superfície 296,4 km²,  agrupa un total de 

14 municipis. Del total de municipis, l’anàlisi es centra principalment en els tres 

localitzats a la costa i amb enllaç directe amb l’autopista Pau Casals:  El Vendrell, Calafell 

i Cunit: 

Taula 1.Característiques de la zona d’estudi del Baix Penedès (Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
d’Idescat) 

 Població (hab) Superfície (km2) Densitat (hab/km2) 

 El 
Vendrell 

36.568 36,80 993,7 

Calafell 24.898 20,38 1.221,7 

Cunit 12.041 9,74 1.236,2 

Total 73.507 66,92 1.098,4 

Així, l’àmbit amb afectació directe per l’autopista es conforma d’un total de 67 km2 i de 

73.500 residents. La capital (El Vendrell), és el municipi més poblat i de major extensió 

però el de menor densitat respecte els altres dos considerats. En el seu entorn discorren 

dos corredors d’alta capacitat; l’AP-7 de connexió amb Tarragona pel sud i Barcelona pel 

nord (via Martorell), i la C-32 de connexió amb Barcelona per la costa. El punt 

d’intersecció entre les dues es troba a Sant Vicenç de Calders, dins el terme municipal 

de El Vendrell. 

4.2.1     Els sectors econòmics del Baix Penedès 

L’índex de competitivitat territorial de l’any 2017 situa la comarca en la 20a posició, per 

sota del Garraf i les comarques de la RMB i com la quarta comarca de la província de 

Tarragona per sota el Baix Camp (font: FEGP, 2017). 

D’acord a l’índex, la comarca té una posició alta en accés al mercats degut als 
avantatges distributius de la seva localització en el territori i destaca en factors de 
desenvolupament tecnològic. La connexió a la xarxa viària principal és el principal actiu 
de la comarca: la C-32 i l’AP-7 la connecten amb el mercat metropolità, el de llevant i 
l’europeu i l’AP-2 amb l’interior i el nord de la península. És doncs la comarca amb la 
millor localització geogràfica pel transport per carretera, amb la capital localitzada sobre 
els tres eixos que articulen la distribució regional de mercaderies. 
Per contra, d’acord amb la valoració de la competitivitat productiva, li manca 

qualificació dels recursos humans i té poca disponibilitat de pols de desenvolupament. 

El nombre d’empreses i autònoms en relació a la població és de les més baixes de 

Catalunya, essent la principal debilitat estructural de l’economia comarcal. 
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Imatge 7. Classificació relativa dels diferents factors d’acord a l’índex de competitivitat. En verd les millors 

posicions pel Baix Penedès. En vermell les pitjors. (Font: Índex de competitivitat territorial FEGP, 2017) 

 

Els serveis, com a la resta de comarques catalanes suposen el principal sector d’activitat 

de la comarca, amb un pes del 74% sobre l’estructura del VAB del 2014, per sota del 

84% del Garraf (Idescat, 2018). Les principals empreses es dediquen al turisme rural i a 

la venta de vins, d’acord a la tradicional producció vinícola del Penedès. 

 

 
Gràfic 2. Estructura del VAB del Baix Penedès (2014) (Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat) 

4.2.2     El sector industrial 

Pel que fa a l’activitat industrial, es localitza principalment  entorn als municipis del nord 

(Santa Oliva, Bellveí del Penedès i l’Arboç) i a la capital. El Vendrell té dos zones 

industrials importants, amb 67 empreses, d’acord a l’Eina d’espai Empresarial: La 

Cometa i Les Mates. Les dues es localitzen al nord, pròximes al corredor de l’autopista 

AP-7 i allunyades de la C-32. A Calafell, s’hi localitza el Parc Empresarial amb una 

extensió de 28,7 ha desenvolupat en primera fase, amb nombrosos solars i naus 

disponibles. 

0,61%

18,55%

6,61%

74,23%

Estructura del VAB (% 2014)

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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Imatge 8. Polígons d’activitat econòmica localitzats al Baix Penedès. (Font: L’Eina, espai empresarial) 

 

5  EL SISTEMA DE PEATGES A CATALUNYA 

5.1  Context 

Catalunya disposa a data de 2017 d’un total de 1.650 km de vies d’alta capacitat entre 

autopistes, autovies, carreteres desdoblades i vies preferents d’una calçada, del total de 

12.125 km de xarxa viària. Comparativament amb la resta de Comunitats Autònomes, és 

la que té la ràtio més gran d’autopistes de peatge respecte el total de la xarxa de cada 

una, com es mostra en la imatge a continuació: 

 
Imatge 9. Autopistes de peatge i autovies lliures per Comunitat Autònoma. (Font: Departament de Territori i 

Sostenibilitat) 

Un 14% de les vies catalanes formen part de la xarxa d’alta capacitat essent en la seva 

majoria autovies (44%) i autopistes (41%). Del total de km de vies d’alta capacitat, un 
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40% té establert un sistema de peatge explícit finançat pels usuaris de l’autopista, 

mentre que un 21% es finança a través d’un peatge a l’ombra.  

A nivell administratiu, un 52% de les vies són propietat de l’Administració General de 

l’Estat (AGE), mentre que un 46% pertanyen a la Generalitat de Catalunya i la resta a 

administracions locals. 

 
Imatge 10. Xarxa d’alta capacitat a Catalunya. (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Les autopistes catalanes amb règim de peatge es van iniciar fa més de quaranta anys, 

amb la primera autopista de l’Estat entre Barcelona i Mataró. En un inici, les 

adjudicacions eren a mode de concessions amb terminis curts (20-25 anys), ampliant-se 

en tots els casos fins a passar a terminis totals de 42-53 anys. 

 

5.2  Períodes de concessió de la xarxa d’autopistes de peatge 

L’AP-7 entre Tarragona i València és la concessió que finalitza a més curt termini (any 

2019). La majoria d’autopistes de peatge de Catalunya finalitzen la seva concessió l’any 

2021; és el cas de l’AP-7 entre Tarragona i la Jonquera, l’AP-2 en connexió amb 

Saragossa, la C-32 entre Montgat i Blanes i la C-33. 
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En un horitzó més a llarg termini es troben la C-16 entre Sant Cugat i Manresa (any 

2036), la C-32 sud entre El Vendrell i Castelldefels (any 2039), el Túnel del Cadí (any 

2039) i els Túnels de Vallvidrera (any 2039). 

 
Imatge 11. Termini de les concessions actuals catalanes. (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat) 

 

5.3 Proposta de la Generalitat per a l’escenari futur: Vinyeta 

Recentment la Generalitat ha llançat una proposta d’implementació d’un nou model 

unitari de pagament de les carreteres similar a la vinyeta que està en vigor a altres 

països europeus com Àustria o Suïssa. Així, la Generalitat proposa substituir els peatges 

per un adhesiu amb preu unitari que tots els vehicles matriculats a Catalunya haurien de 

col·locar al parabrisa per tal de poder circular tot l’any per la xarxa viària. 

La seva principal motivació és la proximitat del final de moltes de les concessions de les 

autopistes més importants del territori: l’any 2019 finalitza la concessió del tram 

Tarragona-València de l’AP-7 i l’any 2021 finalitzen les concessions de l’AP-7 entre 

Tarragona i la Jonquera, l’AP-2 en connexió amb Saragossa, la C-32 entre Montgat i 

Blanes i la C-33. En total 477 km de vies concessionades. 

Els objectius del nou model proposat per la Generalitat són: d’una banda 

homogeneïtzar les tarifes de peatge a les diferents vies catalanes i per altra assegurar el 

finançament del manteniment de la xarxa. 

D’acord amb els anuncis públics de la Generalitat, s’estableix que el cost anual pels 

turismes oscil·laria entre 40 i 119 € anuals, essent la mitjana de 75 €. En el cas de les 

mercaderies, no s’ha definit encara el cost, però en qualsevol cas s’espera que sigui 

superior al dels turismes. Pel que fa a usos puntuals, els usuaris haurien de pagar la part 

proporcional d’ús de les infraestructures per un dia, setmana o mes i haurien d’adquirir 

la vinyeta en les primeres àrees de servei o mitjançant una aplicació de mòbil. 
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El Túnel de Vallvidrera és l’únic peatge que es mantindria i seria utilitzat com a peatge 

de congestió de l’entrada a Barcelona. Pel que fa al Túnel del Cadí encara no hi ha un 

consens clar sobre si s’eliminaria o es mantindria. 

Actualment però, no existeix acord entre el Govern Central i la Generalitat per 

implementar la Vinyeta. 

D’altra banda, la Comissió Europea ha definit una política de transports en favor de la 

tarificació per l’ús de les infraestructures per mitjà d’instruments com l’Eurovinyeta, 

d’acord amb la Directiva 2006/38/CE. Aquesta directiva ja està implementada a països 

com Bèlgica, Luxemburg, Holanda, Suècia i Dinamarca. En aquest cas, el cost d’utilització 

va en la línia de pagament per kilòmetre i depenent del tipus de via utilitzat, produint un 

efecte dissuasiu per a l’ús del vehicle privat. Així, la proposta de la Generalitat no aniria 

en aquesta línia sinó que el fet de utilitzar un sistema de “tarifa plana” fomenta més l’ús 

del vehicle privat.  

 

6   L’AUTOPISTA C-32 SUD (AUTOPISTA PAU CASALS) 

6.1  Presentació 

L’accés al Garraf es troba condicionat per la morfologia de la zona, amb la presència del 

massís del Garraf, proper a la costa. Per aquest motiu històricament la comarca es 

trobava aïllada de la resta de l’àrea metropolitana i al conjunt del territori català, i la 

mobilitat i accessibilitat de la regió ha estat limitada fins a la construcció de la línia fèrria 

al 1881 i de l’autopista al 1992.  

L’autopista (anomenada també autopista Pau Casals o autopista dels Túnels del Garraf) 
representa un eix de connexió important amb Barcelona i les comarques del Garraf i del 
Baix Penedès, ja que connecta amb l’AP-7 per Vilafranca del Penedès a través de la C-15 
i  El Vendrell. L’itinerari discorre pel corredor litoral entre Sant Boi de Llobregat (on 
enllaça amb la Ronda de Dalt de Barcelona), i  El Vendrell, on desemboca a l’AP-7. Crea 
així, un itinerari entre Tarragona i Barcelona, 13 km més curt que el corredor AP-7. 

El contracte inicial entre la concessionària AUCAT i la Generalitat era per un temps 

d’explotació de 33 anys, entre 1989 i 2022. No obstant, la concessió (i el peatge) s’ha 

allargat fins al termini de 50 anys, finalitzant al 2039 i essent la darrera en acabar el 

contracte a Catalunya juntament amb Túnels del Cadí i Tabasa que també van 

perllongar el seu període de concessió durant el seu procés de privatització l’any 2012. 

El tram Castelldefels-Sitges de l’autopista Pau Casals es va inaugurar a mitjans del 1992 
amb la posada en servei del tram Castelldefels-Sitges. La continuació fins a El Vendrell i 
l’enllaç amb l’autopista AP-7 es va produir el 22 de maig de 1998.  

L’autopista té una secció de 3 carrils per sentit entre Sant Boi i Castelldefels, i en perd 
un quan entra al terme de Sitges, a l’alçada del barri de les Botigues. El carril que es 
perd s’incorpora a la carretera C-31, anomenada popularment carretera de les costes 
del Garraf.  
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El tram entre Castelldefels i l’AP-7 té una secció de 2+2 en tot el seu recorregut a 
excepció del tram entre els enllaços de C-31-Aiguadolç i Vilanova i la Geltrú - Sant Pere 
de Ribes que té tres carrils. 

Recentment es van realitzar millores en aquest tram, juntament amb una millora de 
l’enllaç de Sitges amb la creació de dues rotondes en forma de peses que també donen 
accés al polígon Les Pruelles – Mas Alba.  

 
Imatge 12. Característiques adjudicació C-32 per trams. (Font: Lleonard, P., Garola, A. 1999) 

L’alternativa a l’autopista de peatge és possible únicament a través de la carretera de 

les costes del Garraf (C-31) per als recorreguts Barcelonès – Garraf o interns dins 

l’entorn Vilanova-Cunit-Cubelles-Calafell-Comarruga, i per l’N-340 i l’AP-7 per als 

desplaçaments entre el Barcelonès i el Camp de Tarragona i el corredor mediterrani en 

general.  

 
Imatge 13. Itinerari sinuós sobre la carretera de les costes del Garraf (C-31). (Font: Elaboració pròpia) 

La carretera C-31 presenta dos trams amb diferents problemàtiques:  

 El tram Castelldefels - Vilanova i la Geltrú discorre per un traçat sinuós amb 

mancança de vorals, corbes perilloses i velocitat mitjana de circulació reduïda. A 

més, la impossibilitat d’avançament fa que sigui fàcilment congestionable ja que 

un sol vehicle lent pot causar retencions al llarg de tota la carretera. 
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Imatge 14. Itinerari sinuós sobre la carretera de les costes del Garraf (C-31). 

 El tram Vilanova -  El Vendrell travessa tots els municipis pel mig del casc urbà, 

obligant als usuaris a reduir la velocitat i amb multiplicitat d’interseccions en 

l’itinerari. En la majoria del seu recorregut es tracta més d’un vial amb 

configuració urbana que no pas una carretera. Això implica dos problemes: (1) 

en limita molt la capacitat ja que les múltiples interseccions la fan una carretera 

lenta i (2) canalitza trànsit de pas per l’interior dels municipis, que comporta 

molèsties als veïns en termes de mobilitat però també d’externalitats 

(contaminació, accidentalitat, soroll,...).  

  
Imatge 15. Carretera C-31 a Cubelles (esquerra) i Calafell (dreta) 

 

6.2  Les tarifes de la C-32 i anàlisi comparatiu 

En el tram de la C-32 entre Castelldefels i  El Vendrell, existeixen un total de tres 

estacions de peatge: el peatge troncal de Vallcarca, el troncal de Cubelles, i el d’accés a 

Calafell. El tram entre els municipis de Sitges i Vilanova i la Geltrú és lliure de peatge. 

 
Imatge 16. Sistema de peatges sobre la C-32. (Font: autopistes, Abertis) 

El preu del peatge es desglossa en les barreres següents: 
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Imatge 17. Preu del peatge sobre les barreres de la C-32. (Font: autopistes, Abertis) 

Essent els vehicles de Categoria I les motocicletes, Categoria II Turismes/Furgons/ 

Autocars i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes sense remolc o amb remolc d’un eix amb o 

sense roda bessona (doble pneumàtic), els de Categoria III camions i autocars de 2 eixos 

i 6 rodes i Turismes, furgons i furgonetes amb remolc de 2 eixos amb o sense roda 

bessona (doble pneumàtic) en algun d’ells i els de Categoria IV els camions/autocars 

amb o sense remolc, amb un total de 3 eixos o més. 

Així, el cost per a un turisme entre Castelldefels i Sitges o Vilanova i la Geltrú és de 6,78 

€ i de 12,97€ per als pesants de primera categoria. El tram sencer entre El Vendrell i 

Castelldefels és de 10,83 € i 19,12€ respectivament. L’únic tram lliure de peatge és el 

tram Sitges – Vilanova. 

6.2.1     Comparativa de tarifes de peatge amb altres autopistes 

En termes de tarifes quilomètriques, cada secció d’autopista té un cost diferent si es 

considera la longitud total en explotació (Taula 2). Les més elevades a Catalunya 

corresponen a la concessió del Túnel del Cadi i als Túnels de Vallvidrera; però de les 

connexions amb Barcelona, la C-32 té la tarifa quilomètrica de peatge més elevada. 

Taula 2.Concessions d’autopistes  al territori català (Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe sobre el 
sector d’autopistes a Espanya al 2017) 

 
SECCIÓ 

LONGITUD EN 
EXPLOTACIÓ (km) 

TARIFA PEATGE 
TURISMES (€) 

C-16 

Cadí 29,7 11,6 

Vallvidrera 16,7 4,2 

Sant Cugat - Manresa 43,1 5,6 

C-32 Castelldefels - Vendrell 56,4 10,7 

C-32 Montgat - Blanes 52,3 4,8 

C-33 Barcelona - Montmeló 14,2 1,6 

AP-7 

Tarragona- València 225,3 27,3 

Barcelona - Tarragona 100,4 7,3 

Montmeló - Frontera 136,0 14,2 

AP-2 Saragossa - Mediterrani 215,5 22,3 
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Imatge 18. Tarifa quilomètrica a les autopistes catalanes per vehicles lleugers. (Font: Elaboració pròpia) 

Les tarifes de peatge a Catalunya són diferents per a cada autopista i, majoritàriament 

uniformes durant tot l’any i període del dia, malgrat s’han anat implementant 

progressivament bonificacions per tipus de vehicle o usuaris residents. Així, el sistema 

de peatge directe esdevé un element que crea distorsió en el territori. 

Focalitzant en els accessos a Barcelona, les tarifes de la C-16 i de la pròpia C-32 són 

notablement superiors a la resta, amb una tarifa de 0,25 i 0,18 €/km. Cal esmentar que 

l’elevada tarifa dels túnels de Vallvidrera (C-16), és degut a la seva funció com a 

regulació d’accés a la ciutat de Barcelona i al fet que el tram de peatge és només pel 

tram de túnel (uns 17 km). D’altra banda, la connexió amb Sant Cugat i Terrassa té una 

alternativa als túnels sense peatge des de la C-58, mentre que l’accés per vies 

alternatives al Garraf no és a través d’una via d’alta capacitat gratuïta. 

En el cas de la C-32, el règim de peatge és més del doble que en l’accés des del 

Maresme, amb una tarifa de 0,08 €/km. 

L’anàlisi anterior considera les tarifes quilomètriques considerant tota la longitud 

concessionada (tram on la concessionària ha de realitzar el manteniment de la via). Si es 

considera estrictament el tram de pagament (eliminant trams amb possibilitat de 

trànsits gratuïts), les diferències són encara més significatives com es mostra en el gràfic 

a continuació, on les tarifes quilomètriques de la C-16 (Cadí i Vallvidrera) i de la C-32 sud 

es troben clarament per sobre de la resta: 
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Gràfic 3. Escenari de tarifes català. Preu quilomètric a les autopistes (Font: Elaboració pròpia) 

S’observa com, mentre a la majoria de vies les tarifes quilomètriques es troben entre els 

9c€/km i 17c€/km, la C-32 sud té tarifes de 58 c€/km al tram Garraf i de 30 c€/km al 

tram Baix Penedès. Són tarifes d’entre el doble i sis vegades superiors a la majoria. 

Encara més extrem és el cas dels Túnels de Vallvidrera amb 72 c€/km i del Cadí amb 

1,37 €/km. 

La imatge següent exposa aquestes dades en forma de mapa: 
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Imatge 19. Tarifa quilomètrica del tram estricte de pagament a les autopistes catalanes. (Font: Elaboració 

pròpia) 

En termes de tarifes quilomètriques, i prenent estrictament el tram de pagament, la 

barrera de Vallcarca és la tercera més cara de Catalunya amb 0,58 €/km, únicament per 

darrera de Túnel del Cadí (1,37 €/km) i Túnels de Vallvidrera (0,72 €/km). La barrera de 

Cubelles seria la quarta amb 0,30 €/km. La resta d’autopistes de pagament tenen tarifes 

quilomètriques de l’ordre d’entre 0,09-0,17 €/km. 

 

6.2.2     Comparativa de tarifes de peatge per a pesants amb altres autopistes 

La tarifa per a vehicles pesants és un 78% superior a la de turismes, la segona més gran 

de les connexions amb Barcelona.  

En termes quilomètrics es manté l’efecte semblant que pels vehicles lleugers, amb la 

tarifa de la C-32 com a la tercera més cara de Catalunya  (seguint la C-16). No obstant, 

de les connexions amb Barcelona la C-32 és només un 15% més petita que els Túnels de 

Vallvidrera, essent aquesta diferència del 27% pels vehicles lleugers. 

La taula a continuació exposa les tarifes de peatge per pesants de les diferents 

concessions catalanes i l’increment que el preu suposa sobre el mateix tram respecte els 

vehicles lleugers: 
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Taula 3.Tarifes per a pesants a les concessions catalanes (Font: Elaboració pròpia) 

 SECCIÓ TARIFA DE 
PESANTS (CAT I)  

% D’INCREMENT 
RESPECTE LLEUGERS 

C-16 Cadí 25,79 118% 

Vallvidrera 6,68 57% 

Sant Cugat - Manresa 8,52 49% 

C-32 Castelldefels - Vendrell 19,12 77% 

C-33 Barcelona - Montmeló 2,63 61% 

AP-7 Tarragona- València 38,40 38% 

Barcelona - Tarragona 16,90 83% 

Montmeló - Frontera 23,20 61% 

AP-2 Saragossa - Mediterrani 33,50 48% 

C-32 Montgat - Blanes 7,75 61% 

Es comprova com de totes les concessions analitzades, les que més penalitzen la 

circulació de pesants sobre els lleugers són la C-16 al Túnel del Cadí, l’AP-78 entre 

Barcelona i Tarragona i la C-32 en el tram complert entre Castelldefels i  El Vendrell. 

En termes de tarifes quilomètriques es manté el mateix efecte que pel cas de lleugers 

(Capítol 0), essent el túnel del Cadí, Vallvidrera i el peatge de la C-32 els trams amb una 

tarifa quilomètrica més elevada. 

 

 
Imatge 20. Tarifa quilomètrica a les autopistes catalanes per vehicles pesants (Categoria I). (Font: Elaboració 

pròpia) 
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6.3  Comparativa de tarifes del sistema de peatge a l’ombra 

Del total de 1.650km de vies d’alta capacitat a Catalunya, 347km tenen una tarifa de 

peatge a l’ombra. Representen un 21% de la xarxa d’alta capacitat i es divideixen en 6 

concessions diferents: 

 C-25 Eix Transversal, adjudicada al 2007 per un període d’explotació del 2013-

2040 (27 anys). 

 C-15 Eix Diagonal entre Vilanova i la Geltrú i Manresa, adjudicada al 2009 per 

un període d’explotació de 29 anys entre el 2011 – 2040. 

 C-14 Reus -  Alcover adjudicada al 2005 per un període d’explotació de 30 anys 

(2008 – 2038). 

 C-16 Eix Llobregat entre Sant Fruitós del Bages i Berga, per 31 anys d’explotació 

(2007 – 2038). 

 C-31/C-35/C-65 a la província de Girona entre els municipis de  Maçanet – Platja 

d’Aro, en explotació per 31 anys (2008-2039). 

 C-17 Centelles – Ripoll, adjudicada per un període d’explotació de 30 anys entre 

2009-2039. 

Aquesta tipologia de concessió es finança mitjançant impostos que l’empresa 

concessionària recapta de la Generalitat per recuperar la inversió inicial i els drets 

d’explotació. El sistema de pagament s’estableix en funció del nombre de vehicles que 

s’estima que utilitzin la via en el període de concessió de manera anual. 

De totes les autopistes amb règim de peatge a l’ombra, la C-15 té afectació sobre la 

zona d’estudi. Comunica el municipi de Vilanova i la Geltrú i Canyelles amb Vilafranca 

del Penedès i la resta de municipis de l’interior de Catalunya. 

Taula 4.Característiques del règim d’explotació de les concessions amb peatge a l’ombra al 2014 (Font: 
Elaboració pròpia a partir del DTES, 2014) 

VIA 
INVERSIÓ 

(M€) 
LONGITUD EN 

EXPLOTACIÓ (km) 
TARIFA 

LLEUGERS (€) 
TARIFA 

PESANTS (€) 

C-17 305,8 49 1,67 2,33 

C-31/C-35/C-65 74,6 27,7 0,53 0,74 

C-16 Eix Llobregat 279,2 39,7 2,22 3,10 

C-14 Reus - Alcover 70,1 10,2 0,40 0,57 

C-15 Eix Diagonal 420,2 65,9 4,88 6,83 

C-25 Eix Transversal 838,2 153 9,16 12,84 

A partir de les dades anteriors, es pot elaborar un mapa (similar pel cas d’autopistes de 

peatge explícit), amb el cost quilomètric per lleugers del tram en explotació: 
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Imatge 21. Tarifa quilomètrica a les autopistes amb règim de peatge a l’ombra per lleugers  (Font: 

Elaboració pròpia) 

Es mostra com la ràtio de valors per lleugers oscil·la entre 0,02 €/km i 0,07 €/km, valors 

inferiors que en les autopistes amb peatge explícit, on la ràtio estava entre 0,07 €/km i 

0,39€/km. 

La C-15 és la via amb una tarifa quilomètrica a l’ombra més cara de les autopistes i 

autovies amb el mateix sistema de finançament; amb un cost de 0,07 €/km semblant a 

la tarifa de peatge directe de l’AP-7. 

 

Imatge 22. Tarifa quilomètrica de vehicle lleuger a les autopistes amb peatge a l’ombra)  (Font: Elaboració 
pròpia a partir de dades de DTES 2014) 
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Considerant la inversió quilomètrica, els resultats mostren com no existeix relació entre 

el cost quilomètric de la inversió i la tarifa quilomètrica pactada per a cadascuna de les 

concessions: 

   
Imatge 23. Inversió quilomètrica de cada concessió (M€/km)  (Font: Elaboració pròpia) 

 

6.4  Sistema de bonificacions i anàlisi comparatiu 

Pel que fa a les bonificacions, existeixen descomptes únicament per als usuaris del Via T. 

Existeixen 6 tipologies de bonificació: 

Taula 5.Tipus de bonificacions a la C-32 (El Vendrell- Castelldefels (Font: Elaboració pròpia a partir 
d’informació d’autopistes d’Abertis) 

TIPUS CONDICIONS PEATGE APLICACIÓ BONIFICACIÓ 

Via T 
Turismes i pesants de tot 
tipus. Tots els dies de la 

setmana 

Barrera de 
Cubelles, 

Accés de Calafell. 
Automàtic 

Ajustant la 
tarifa al tram 

recorregut 

C-32 
Turismes. De dilluns a 
divendres laborables 

Castelldefels-
Sitges 

SItges-El Vendrell 

Automàtic a 
mes vençut. 

-30% 
-26,5% 

Clients 
habituals 

Turismes. De dilluns a 
divendres laborables, al 

realitzar 17 o més trànsits 
al mes per la mateixa 

barrera d’accés 

C-32 Barrera 
Vallcarca 

Automàtic a 
mes vençut. 

Sense 
inscripció 

- 30% Des del 
primer trànsit 

ECO 
genèric 

Lleugers (excloses motos). 
De dilluns a divendres no 

festius. + Híbrids 
endollables o no amb 

autonomia inferior a 40 
km + Gas natural, GLP o 

biogàs + Benzina o 
bioetanol EURO 6 o 

Barrera Cubelles, 
accés Cubelles, 
accés Calafell, 

barrera Vallcarca. 

A mes vençut. 
Prèvia 

inscripció 

-30% Des del 
primer trànsit 

6,24

2,69

7,03

6,87

6,38

5,48
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TIPUS CONDICIONS PEATGE APLICACIÓ BONIFICACIÓ 

superior 

ECO 
específic 

Lleugers (incloses motos). 
De dilluns a divendres no 

festius: Elèctrics purs, 
Elèctrics d’autonomia 

estesa, Híbrids endollables 
amb autonomia >40km i 

vehicles d’hidrogen 

Barrera Cubelles, 
accés Cubelles, 
accés Calafell, 

barrera Vallcarca. 

A mes vençut. 
Prèvia 

inscripció 

-100% Des del 
primer trànsit 

VAO 
Turismes. De dilluns a 
divendres no festius. 
Tres o més ocupants. 

Barrera Cubelles, 
accés Cubelles, 
accés Calafell, 

barrera Vallcarca 

A mes vençut. 
Prèvia 

inscripció 

-40% Des del 
primer trànsit 

 

Els descomptes especificats a la taula anterior mostren com els residents no compten 

amb cap tipus de bonificació, únicament usuaris habituals, amb més de 4 

desplaçaments per setmana (2 per sentit). Els mateixos descomptes s’apliquen sobre la 

C-32 en el tram Blanes-Montgat. 

Pel que fa als pesants, el peatge del tram total (19,12€) suposa un 77% més que per a 

turismes. La única bonificació possible per a aquest tipus de vehicles és la Via T 

(laborables i festius) i els descomptes s’apliquen únicament pels trànsits de major 

recorregut i més allunyats de Barcelona; a la barrera troncal de Cubelles. Als trajectes 

entre Castelldefels i Sitges (o Vilanova i la Geltrú), no existeix bonificació per a vehicles 

pesants.  La reducció màxima és d’un 10% entre Castelldefels i Calafell (de 19,12€ a 

17,26€; 1,86€ de descompte), fet que suposa un estalvi de 856€ anuals sobre un cost de 

8.800 €/any per causa del peatge, considerant una mitjana de 230 dies laborables i 2 

viatges de mitjana al dia. 

6.4.1     Comparativa de bonificacions entre autopistes 

Existeixen els mateixos descomptes o semblants per a vehicles lleugers usuaris del via-T 

per recurrència, alta ocupació i vehicles eco, així com tarifes ajustades als quilòmetres 

recorreguts en la majoria de concessions catalanes. No obstant, es poden trobar algunes 

diferències en l’oferta de descomptes aplicats a la C-32 i a altres trams: 

o Descomptes per a tot tipus de turismes usuaris del Via-T des del primer ús i en 

dia laborable, aplicat únicament sobre la C-32 i la C-16 (Manresa).  

o C-32 sud (autopista Pau Casals): descompte és del 30% des del primer 

ús. 

o C-32 nord (Maresme): descompte és del 10% des del primer ús. 

o C-16 Peatge troncal de Manresa: descompte és del 50% des del primer 

ús. 

o Gratuïtat de trams sense alternativa per via convencional. Es tracta 

principalment de trams d’autopista que realitzen també una funció de ronda 

urbana com és el cas de l’AP-7 entre Girona S-Fornells de la Selva, entre Gelida i 

Vilafranca del Penedès o entre Salou i Altafulla. No és necessari que els usuaris 

disposin de Via-T. 
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o Sistema de pagament alternatiu al via-T per mitjà de l’app Satelise que permet 

tenir bonificacions addicionals (com el Via-T) en la C-16. 

 

o Descomptes aplicats en dies feiners sobre la C-16 del 45% respecte dissabtes i 

festius. 

 

o Tarifes per congestió en els túnels de Vallvidrera on s’apliquen dues tarifes al 

llarg del dia laborable: hora punta i hora vall. En cap de setmana s’aplica la tarifa 

d’hora vall. 

 

o La concessió del Túnel del Cadí és la que presenta un sistema de bonificacions 

més diferent a la resta de concessions catalanes. Existeixen descomptes per 

usuaris de Via-T, per volum de facturació, gratuïtat per a residents de les 

comarques del Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell i per a vehicles pesants i 

comercials d’aquestes mateixes comarques si tenen acreditacions d’empreses o 

comerços localitzats a les zones.  

En síntesis, d’una banda existeix un descompte important (entre el 26,5% – 30%) 

exclusiu per a turismes usuaris del Via T en dia laborable i des del primer ús per la C-32 

sud, mentre que d’altra, no s’apliquen descomptes per a residents o empreses 

localitzades a la zona, com succeeix al Túnel del Cadí. 

 

6.5  Evolució del preu del peatge i anàlisi comparatiu 

L’evolució del preu del peatge de la C-32 presenta també diferències 

significatives respecte els altres accessos principals a Barcelona (C-32 Mataró i la C-33 

Montgat).  

En el cas del cost Vilanova-Castelldefels per a turismes, el preu ha crescut 

contínuament des del 2011 amb un creixement acumulat del 25% fins a 2018 (el 

recorregut complet El Vendrell-Castelldefels ha crescut 18%), fet contrari als trams 

Montgat-Mataró o Barcelona-Montmeló on el preu es va estancar entre 2013-2017. 
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*El cost del peatge a l’any 2016 s’ha interpolat falta de dades 

Gràfic 4. Evolució del cost del peatge per a turismes del tram El Vendrell – Barcelona (Font: Elaboració 
pròpia a partir de dades del MiFo) 

Respecte l’IPC, el preu del peatge ha acumulat un creixement de gairebé el 17% entre 

2011 i el 2017, molt per sobre del 7% i 5% d’increment de l’IPC a Catalunya i del conjunt 

de l’estat. En termes interanuals, el preu del peatge té una ràtio de creixement del 2,6%, 

mentre que l’IPC a Catalunya ho fa al 1,1%. 

 
Gràfic 5. Evolució acumulada del preu del peatge sobre la C-32 i l’IPC  (Font: Elaboració pròpia a partir de 

dades del MiFo i Idescat) 

Comparativament, els peatges del Maresme (C-32) i de la C-33 (Montmeló) segueixen 

una corba evolutiva semblant al peatge del Garraf fins al 2014, d’acord a les dades del 

Ministeri de Foment. El preu es manté constant per aquestes dues autopistes fins al 
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2017, mentre que per contra, el peatge del Garraf manté el creixement fins a 

l’actualitat. Aquesta diferència en el creixement a partir del 2015, és deguda a les obres 

de millora amb l’ampliació de dos a tres carrils a l’alçada de Sitges i les obres de 

remodelació de l’enllaç, que entra en servei el 2016.  

 
*El cost del peatge a l’any 2016 s’ha interpolat falta de dades 

Gràfic 6. Evolució acumulada del cost del peatge sobre la C-32 sud, C-32 nord i C-33 (Font: Elaboració pròpia 
a partir de dades del MiFo) 

 

7    DESEQUILIBRI TERRITORIAL DEGUT AL PEATGE 

7.1  Comparació en l’accés a Barcelona 

Com s’ha exposat anteriorment, existeixen diferències significatives en les tarifes de 

peatge a les autopistes catalanes. Considerant l’accés a Barcelona com a punt d’especial 

importància, es compara el cost des de les diferents ciutats de la RMB per tal d’analitzar 

el desequilibri que el peatge suposa per a les diferents regions vers les relacions amb 

Barcelona. 

A partir d’algoritmes de càlcul del camí mínim, s’ha elaborat una anàlisis del cost 

quilomètric d’accés a Barcelona des de cada municipi de Catalunya prenent com a base 

les dades de tarifes de 2015. S’ha considerat per a cada municipi el seu itinerari de 

temps mínim amb el centre de Barcelona. Es tracta d’un treball específic d’elaboració 

pròpia per al present document.  

Les figures següents mostren els resultats en forma de mapes on s’indica, per cada 

municipi, el cost quilomètric obtingut del càlcul. 
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Imatge 24. Cost quilomètric d’accés a Barcelona (Font: elaboració pròpia) 

En blanc apareixen els municipis on el cost de peatge és zero en la seva connexió amb 

Barcelona. En verd municipis amb tarifa mitjana inferior als 6 c€/km, en groc i taronja 

tarifes d’entre 6 c€/km i 12 c€/km, i finalment en vermell i vermell fosc tarifes superiors 

als 12 c€/km i que arriben fins als 25 c€/km. Important: en el càlcul del cost quilomètric 

es computa el peatge total i la distancia total recorreguda (tant en trams de peatge com 

gratuïts).  

Detall de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB): 

 
Imatge 25. Cost quilomètric d’accés a Barcelona des de l’entorn pròxim a la ciutat (Font: elaboració pròpia) 
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Es pot comprovar com els municipis localitzats sobre la costa pel costat sud estan més 

penalitzats, amb una tarifa quilomètrica superior als municipis anàlegs al Maresme. 

Així, es veu com el sistema de peatge de la C-32 penalitza l’accés a Barcelona de la 

majoria dels municipis sobre la costa de les comarques del Garraf, Baix Penedès, 

Tarragonès, Reus, Baix Ebre i Montsià. El cost quilomètric en base al règim de peatges 

del 2015 oscil·la entre 0,12 i 0,16 €/km.  

Cal destacar que les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre apareixen en 

colors rosats degut a que al fer el càlcul per camí de temps mínim, aquestes utilitzen el 

corredor C-32 tot i que a la pràctica tenen alternativa per l’AP-7 amb un cost quilomètric 

equivalent a l’estimat a les comarques de Girona (en color groc).  

Els municipis de color vermell ubicats a la costa indicats en el mapa corresponen a 

Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Calafell, El Vendrell, Santa Oliva i Bellvei. 

Els túnels de Vallvidrera d’altra banda, penalitzen l’accés a la capital des de Sant Cugat i 

Rubí, amb el cost quilomètric més elevat de tot Catalunya. 

La resta de municipis de la Regió Metropolitana (incloent el Maresme, Alt Penedès, Baix 

Llobregat i els Vallesos) no tenen peatge o disposen de tarifes molt inferiors (menys de 

8 c€/km). 

En una anàlisi més en detall, el cost total des de Vilanova i la Geltrú a Barcelona és de 

6,78 € per als turismes (categoria II), i de 11,97€ per als pesants (Categoria III), essent 

l’itinerari d’accés a Barcelona amb la tarifa de peatge més elevada, i sense una via d’alta 

capacitat com a alternativa al peatge. 

 
Imatge 26. Cost de peatge d’accés a Barcelona. (Font: elaboració pròpia) 
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Taula 6.Cost d’accés a Barcelona des dels diferents municipis per la C-32  (Font: Elaboració pròpia) 

Cost de connexió amb 
Barcelona 

Turismes Pesants I 

Cost peatge 
Descompte 

Via T 
Cost peatge 

Descompte 
Via T 

Sitges 6,78 -2,03 11,97 - 

Vilanova i la Geltrú 6,78 -2,03 11,97 - 

Cubelles 8,95 -2,61 11,97 -1,81 

Calafell 10,83 -3,1 15,79 -1,86 

 

Seguidament, s’analitza comparativament el cost quilomètric mitjà (al llarg de tot el 

recorregut) amb Barcelona de les dues capitals de l’àmbit d’estudi (El Vendrell i Vilanova 

i la Geltrú) considerant una selecció de les ciutats més importants fora de la primera 

corona de la Regió Metropolitana de Barcelona que inclogui les capitals comarcals 

(s’escullen: Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Martorell, Vilafranca del Penedès, Mataró, 

Granollers i Sant Feliu de Llobregat)  i incorporant també les principals capitals de la 

província (Manresa, Igualada, Vic) juntament amb El Vendrell (que forma part de l’àrea 

d’estudi). 

Es comprova com la connexió amb Barcelona de major cost en termes de peatge per 

distància porta a porta és Sant Cugat, amb 23 c€/km. Seguidament, es troben les 

capitals del Baix Penedès i del Garraf, amb un cost de l’ordre de 15 c€/km. Per contra, la 

resta de ciutats tenen tarifes en la seva majoria d’entre 2 c€/km i 7 c€/km (casos de Vic, 

Manresa, Vilafranca del Penedès, Mataró, Granollers) o gratuïtat de peatge (Igualada, 

Martorell, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, que també té l’alternativa pels 

túnels però la C-58 és igual de competitiva). A més, en els casos de Vic i Granollers s’ha 

considerat que utilitzen la C-33 quan tenen una alternativa d’alta capacitat i lliure de 

peatge com la C-17. 
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Gràfic 7. Cost del peatge d’accés a Barcelona per a turismes i motocicletes. (Font: elaboració pròpia) 

Considerant el cas dels pesants, la diferència és encara major, essent la connexió entre  

El Vendrell i Barcelona la segona més cara en termes econòmics, 27 c€/km, uns 10 

cèntims per sota de la connexió amb Sant Cugat a través del Túnels. 

 
Gràfic 8. Cost de peatge d’accés a Barcelona per a pesants de categoria III. (Font: elaboració pròpia) 
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Una vegada analitzada la diferència entre tarifes quilomètriques mitjanes entre les 

ciutats seleccionades i Barcelona, s’estudia també com són les alternatives gratuïtes per 

a aquestes ciutats que paguen peatge. 

El gràfic següent mostra l’estalvi en % de minuts de l’alternativa amb peatge directe 

respecte l’alternativa sense peatge, per totes les relacions estudiades. Així, es mostra 

com en termes de temps de trajecte, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú es troben entre les 

de major estalvi, juntament amb Mataró i Vilafranca del Penedès. 

Aquest fet reflecteix per una banda l’efectivitat de la connexió amb Barcelona de la C-32 

respecte l’alternativa per la carretera de les costes del Garraf (C-31), però d’altra, la 

inexistència de vies alternatives ràpides i segures de connexió amb Barcelona des de la 

capital del Baix Penedès. 

El cas de Mataró és degut a l’N-II, que de manera anàloga a la C-31 al pas per Calafell-

Cubelles, té una doble funcionalitat de carretera més via urbana. En el cas de Vilafranca 

del Penedès és degut al mal estat de l’N-340 i la manca de variants com en el cas de 

Vallirana. 

En el cas de Sant Cugat l’alternativa per la C-58 és de mitjana un 12% més lent (depèn 

del punt de Barcelona) i en el cas de Manresa, la C-55 suposa un increment de temps 

del 14%. 

En casos com Granollers i Vic, la C-17 com a alternativa a la C-33 presenta temps de 

trajecte similars. 

 
Gràfic 9. Estalvi de temps en l’accés a Barcelona per via sense peatge respecte via amb peatge  (Font: 

elaboració pròpia) 
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7.2.  Moviments interns a l’entorn format pel Garraf i el Baix Penedès 

El peatge té afectació directa sobre els municipis de Castelldefels, Sant Pere de Ribes, 

Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit i Calafell. De tots els moviments interns 

possibles entre aquests municipis (20 en total), únicament el tram Sitges-Sant Pere de 

Ribes-Vilanova i la Geltrú és lliure de peatge. 

Existeixen bonificacions internes, únicament pel tram Vilanova i la Geltrú-Calafell, amb 

la mateixa rebaixa en valor absolut per turismes i per a pesants (1,86€), quan el cost per 

als pesants és un 77% superior. Sorprèn que la rebaixa s’apliqui en valor absolut de 

manera idèntica per als dos tipus de vehicles 

La taula a continuació mostra la matriu de costos del peatge per desplaçaments per a 

turismes de Categoria II i pesants de categoria III: 

Taula 7.Cost del peatge sobre la C-32 entre municipis per a turismes(Font: Elaboració pròpia) 

 Cost Pesants I (€) Sitges Vilanova i la 
Geltrú 

Cubelles Calafell 

Sitges - 0,00 2,17 4,05 

Vilanova i la Geltrú 0,00 - 2,17 4,05 

Cubelles 2,17 2,17 - 2,17 

Calafell 4,05 4,05 2,17 - 

 

Taula 8.Cost del peatge sobre la C-32 entre municipis per a pesants (Font: Elaboració pròpia) 

 Cost Pesants I (€) Sitges Vilanova i la 
Geltrú 

Cubelles Calafell 

Sitges - 0,00 3,82 7,15 

Vilanova i la Geltrú 0,00 - 3,82 7,15 

Cubelles 3,82 3,82 - 3,82 

Calafell 7,15 7,15 3,82 - 

 

El cost oscil·la entre 0 i 4 euros per a lleugers (sense considerar el barri de les Botigues 

de Sitges que es troba a l’altre costat del peatge de Vallcarca). 

 
Imatge 27. Cost del peatge pels moviments interns des de Sitges. (Font: elaboració pròpia) 
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El cost quilomètric entre Vilanova i la Geltrú i Calafell pot variar entre 17 c€/km i 22 

c€/km segons l’itinerari escollit, al nivell de la relació Sant Cugat-Barcelona, que ja s’ha 

comprovat en capítols anteriors que és la més alta de Catalunya.  

Pel que fa als descomptes d’acord amb les bonificacions exposades a la Taula 5 del 

capítol 3.4, es mostra com el descompte màxim és de prop de 2€ pels turismes que es 

desplacen en dia laborable entre els municipis de Sitges (o Vilanova i la Geltrú) i Calafell.  

Taula 9.Descomptes per a turismes aplicats sobre el peatge de la C-32 (Font: Elaboració pròpia) 

Descompte Via T 
Laborable (€) - turismes 

Sitges Vilanova i 
la Geltrú 

Cubelles Calafell 

Sitges - 0,00 -0,58 -1,85 

Vilanova i la Geltrú 0,00 - -0,58 -1,85 

Cubelles -0,58 -0,58 - -0,58 

Calafell -1,86 -1,86 0,00 - 

 

Les bonificacions per a vehicles pesants per a moviments interns és gairebé inexistent i 

només possible en el trajecte esmentat amb el mateix descompte de 1,86€, mentre que 

el cost del peatge per ells és d’un 77% major que per als turismes. 

 
Taula 10.Descomptes per a pesants aplicats sobre el peatge de la C-32 (Font: Elaboració pròpia) 

Descompte Via T 
Laborable (€) - pesants Sitges 

Vilanova i 
la Geltrú Cubelles Calafell 

Sitges - 0,00 0,00 -1,86 

Vilanova i la Geltrú 0,00 - 0,00 -1,86 

Cubelles 0,00 0,00 - 0,00 

Calafell -1,86 -1,86 0,00 - 

 

Així, per a una mitjana de 230 dies laborables i 2 desplaçaments diaris pel peatge entre 

Sitges i Calafell, un turisme o pesant estalvien 1,9€/dia i 850 € anualment respecte un 

cost de 1.863€ i 3.289€ respectivament. 

 

7.3  Comparativa amb  la C-32 nord (Maresme) i l’AP-7 (Alt Penedès) 

Existeix un desequilibri territorial en els desplaçaments interns al conjunt 

format pel Garraf i el Baix Penedès respecte altres comarques. Els desplaçaments 

interns al Maresme tenen un cost un 40% inferior que al conjunt Garraf-Baix Penedès, i 

en el cas de l’Alt Penedès aquesta diferència és del 60%. 

Dels moviments interns possibles a la C-32 sud (Vilanova i la Geltrú), la C-32 

(nord) i AP-7 (Vilafranca del Penedès), el tram Vilanova-Calafell té el cost quilomètric 

més elevat, de 0,17 €/km per a turismes (que pot arribar a 0,22 €/km depenent del 

recorregut que es realitzi) i 0,30 €/km per a pesants.  

En el present, s’exposa una comparativa del preu quilomètric dels moviments interns 

dins les comarques de l’Alt Penedès, Maresme, Garraf i Baix Penedès. S’escullen 

aquestes comarques per la seva similitud amb l’àmbit d’estudi: l’Alt Penedès forma part 
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del mateix àmbit territorial del Gran Penedès i el Maresme comparteix característiques 

de comarca costera dins l’àrea d’influència de la ciutat de Barcelona.  

En el cas de l’Alt Penedès s’utilitza el corredor del Mediterrani (AP-7) per a la 

comparativa, pel Maresme la C-32 nord i pel Garraf i el Baix Penedès les connexions a 

través de la C-32 sud. 

Altres comarques com el Baix Llobregat o el Vallès Occidental pràcticament no tenen 

peatges per a moviments interns i el Vallès Oriental respondria a un esquema similar al 

de l’Alt Penedès, amb l’AP-7 que vertebra gran part de la comarca. 

Per a la C-32 sud, s’utilitza el cost del peatge des del municipi de Sitges (al ser el més 

allunyat) amb Vilanova i la Geltrú Cubelles i Calafell. En la resta de casos s’utilitza com a 

centre la capital de comarca, Mataró i Vilafranca del Penedès. 

D’acord amb l’anàlisi, les tarifes quilomètriques de la C-32 sud oscil·len entorn als 0,12 

€/km, essent 2 cèntims més cares fins a Calafell. Per contra, en el cas de la C-32 nord, 

els desplaçaments interns dins la comarca tenen un cost de 0,10 €/km, i de 0,07€ pel cas 

de l’Alt Penedès. 

 
Imatge 28. Cost del peatge/distància  pels moviments interns des de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del 

Penedès i Mataró. (Font: Elaboració pròpia) 

Com s’ha explicat en el capítol anterior, la C-32 sud té únicament un tram gratuït entre 

Sitges i Vilanova i la Geltrú d’aproximadament 10-12km. Un tram semblant és també 

gratuït en la C-32 nord al Maresme, entre Arenys de Mar i Calella. La diferència en 

termes de trams gratuïts entre les dues C-32 és que en el cas nord, el tram no es 

correspon amb un desplaçament des de la capital de comarca. A més, també destaca la 

Ronda de Mataró, que és lliure de peatge per a moviments interns. 

De les relacions estudiades, el tram Sitges-Calafell (porta-porta) és el desplaçament amb 

el cost més alt per a turismes, de 0,17 €/km. Comparativament, el cost quilomètric és un 

40% més car que pel Maresme (0,10€/km) i gairebé el doble més en el cas de l’Alt 

Penedès (0,07€/km). 
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Gràfic 10. Cost del peatge/distància per a turismes en diferents moviments interns (Font: Elaboració pròpia) 

En el cas de pesants, la diferència entre les tarifes de la C-32 sud i del tram nord 

s’accentua, essent el cost del peatge per a pesants de la meitat per als desplaçaments 

interns del Maresme. La C-32 sud manté el cost quilomètric més alt de 0,30 €/km. 

 
Gràfic 11. Cost del peatge/distància per a pesants en diferents moviments interns (Font: Elaboració pròpia) 

L’estalvi de la via de peatge respecte l’alternativa sense peatge en minuts és d’entre el 

7% i el 12% per als desplaçaments cap a Cubelles i Calafell. El tram gratuït entre Sitges i 

Vilanova i la Geltrú és més curt pel viari convencional que per l’autopista. 

En termes d’estalvi de temps, la comparativa entre les diferents comarques mostra com 

la connexió Vilafranca del Penedès-Martorell via autopista és la més eficient si es 

compara amb l’alternativa convencional, amb un estalvi de prop del 30% del temps.  
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Gràfic 12. Estalvi de temps dels desplaçaments interns per via de peatge (%) (Font: Elaboració pròpia) 

 

8   COSTOS DEL TRANSPORT 

8.1   Costos associats al transport de mercaderies 

D’acord amb l’Observatori del Transport publicat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat, els costos associats al transport de mercaderies es poden desglossar en 

els costos de personal, amortització i manteniment del vehicle, despeses financeres, 

d’assegurances, despeses d’estructura i dietes, per a diferents tipus de vehicle pesant. 

Els costos unitaris es desglossen en aquells associats a l’estructura d’empresa i els 

directament atribuïts al vehicle, pel cas de vehicle pesant de 16 tones de càrrega útil: 

Taula 11.Costos unitaris empresarials per a un vehicle pesant (Font: DTES, 2018b) 

Costos empresarials €/h €/km* 

Personal 19,68 0,55 

Amortització 3,28 0,09 

Despeses financeres 0,39 0,01 

Assegurances 1,15 0,03 

Despeses d'estructura 1,91 0,05 

Dietes 5,62 0,16 
*Per a la conversió, s’ha utilitzat la mitjana publicada de 80.000 km anuals i 2.250 hores. 

 
 
 

Taula 12.Costos unitaris del vehicle per a un pesant (Font: DTES, 2018b) 

Costos associats al vehicle €/km 
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Combustibles 0,288 

Pneumàtics 0,029 

Manteniment i reparacions 0,118 

 

En base als costos unitaris anteriors, s’ha elaborat una comparativa del cost porta a 

porta per a un pesant des del centre d’un municipi fins al Port de Barcelona: 

Taula 13.Paràmetres de distància al Port de Barcelona i preu del peatge (Font: Elaboració pròpia) 

 

VILANOVA I 

LA GELTRÚ 
MATARÓ 

VILAFRANCA 

DEL PENEDÈS 
MOLLET 

Distància al Port 45,8 42,3 58 33,9 

Preu peatge (€) 11,97 2,23 7,6 2,63 

 

 
Gràfic 13. Cost del transport associat al desplaçament d’un pesant fins al Port de Barcelona 

 (Font: elaboració pròpia) 

Així, de totes les relacions, el desplaçament entre Vilafranca del Penedès i el Port és la 

que té un cost superior, entorn als 80 €/viatge. En segon lloc, es troba el desplaçament 

des de Vilanova i la Geltrú, amb prop de 75€ el desplaçament. La distància en el primer 

cas és un 25% superior a la de Vilanova i la Geltrú mentre que el cost global només el 

supera per un 4%. 

La diferència està en l’additiu que el cost del peatge de la C-32 suposa respecte el de 

l’AP-7. Així, es comprova que el cost del peatge suposa un 16% per a les mercaderies 

que accedeixen al Port de Barcelona des de Vilanova i la Geltrú mentre que per 

Mataró, Vilafranca del Penedès o Mollet, aquest percentatge es troba entre un 4% i un 

9%. 

Es demostra com el peatge suposa clarament una penalització extra per a les 

empreses ubicades a l’àmbit d’estudi. 

8.2   Costos associats al desplaçament de vehicles lleugers 

Amb una metodologia equivalent, s’associen els costos del desplaçament de vehicles 

lleugers als de carburants, lubrificants, pneumàtics, manteniment i amortització, 
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d’acord amb dades publicades per DGIMT 2014 i que utilitza en el seu Sistema 

d'Avaluació d'Inversions en Transport (SAIT) que és l’eina que s’utilitza per a l’avaluació 

de projectes en infraestructures del transport: 

Taula 14.Costos unitaris del vehicle per a un turisme (Font: DGIMT, 2014) 

Costos associats al vehicle €/km 

Carburants 0,074 

Lubrificants 0,004 

Pneumàtics 0,011 

Manteniment 0,047 

Amortització 0,135 

En aquest cas, s’ha suposat un desplaçament en dia feiner des del centre de cada 

municipi fins a Pl. Catalunya de Barcelona, amb els següents paràmetres de càlcul: 

Taula 15.Paràmetres de distància al Centre de Barcelona i peatge (Font: Elaboració pròpia) 

 VILANOVA I 

LA GELTRÚ 

MATARÓ VILAFRANCA 

DEL PENEDÈS 

MOLLET 

Distància a Pl. Cat 47,4 33,5 59,7 21,2 

Preu peatge (€) 6,78 1,39 4,25 1,63 

 

 
Gràfic 14. Cost del transport associat al desplaçament d’un vehicle lleuger  fins al centre de Barcelona 

 (Font: elaboració pròpia) 

De la comparativa establerta, la connexió amb Vilafranca del Penedès i el centre de 

Barcelona és la més costosa, amb la major distància (prop de 60 km porta a porta). En 

segon lloc es troba la relació Vilanova i la Geltrú – Barcelona, amb una distància un 25% 

inferior i un cost global només un 4% inferior.  

El pes del cost del peatge és superior en el cas del Garraf, representant un 35% del cost 

total. 

Extrapolant aquest anàlisi per a tots els municipis de Catalunya s’obtenen els resultats 

mostrats a la figura següent: 

35%

13%

21%

22%

0 4 8 12 16 20 24

Garraf

Maresme

Alt Penedès

Vallès Oriental

Costos del transport - vehicles lleugers (€)

Costos amortització

Costos operació i manteniment

Costos de peatge



 

 
 

47 

 
Imatge 29. Percentatge que suposa el cost del peatge sobre el total del cost del transport amb Barcelona. 

(Font: Elaboració pròpia) 

A les comarques del Garraf i Baix Penedès el cost del peatge representa més d’un 35% 

del cost total del transport (que inclou: consums de carburant, lubricants, pneumàtics, 

assegurança, amortització del vehicle i el propi peatge). Per darrera dels municipis de 

Sant Cugat i Rubí, l’àmbit d’estudi presenta els resultats més elevats de Catalunya. 

 

 

9   EFECTE DEL PEATGE SOBRE LA MOBILITAT  

La  presència d’una infraestructura ja consolidada com la C-32 i el règim de peatges 

establert sobre els trams El Vendrell-Sitges i Sitges-Castelldefels, tenen un efecte 

important sobre la mobilitat de l’entorn. Sumat a l’elevada oferta dels serveis de 

Rodalies entre Barcelona i Calafell i diverses línies de bus interurbà, la mobilitat en 

transport públic té una important participació en els desplaçaments diaris. 

Específicament, existeix la línia de Rodalies (R2Sud) entre Calafell i Barcelona amb una 

freqüència de pas de 15 minuts que connecta Passeig de Gràcia amb Vilanova i la Geltrú 

en 50 minuts, i Sant Vicenç de Calders en 1h, essent el temps mitjà de trajecte amb 

vehicle privat semblant en els dos casos. La línia R4 connecta El Vendrell amb Barcelona 

pel corredor de Vilafranca del Penedès, amb una freqüència de pas d’una hora en la 

major part del dia, i de 20 minuts en la hora punta del matí. En total, l’oferta es 

comptabilitza en 22 expedicions al dia per sentit des de Calafell, i 40 des de El Vendrell 

en connexió amb les principals estacions de Barcelona. 
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Un total de 4 línies de bus interurbà exprés donen cobertura a la comarca del Garraf, 

des de Vilanova i la Geltrú (2), Sitges (1) i Sant Pere de Ribes (1). La connexió entre El 

Vendrell (o Calafell) i Barcelona en bus no existeix, essent possible únicament la 

connexió amb Vilanova i la Geltrú o Sitges per tres línies.  

En el present, s’analitzen i s’exposen les principals característiques de la mobilitat de 

l’entorn format per les comarques del Garraf i del Baix Penedès, i la seva evolució en la 

última dècada d’acord amb les dades disponibles de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

de 2006 (EMQ) i de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF).  

 

9.1  Mobilitat a la comarca del Garraf 

Segons dades de l’EMQ 2006, la comarca del Garraf genera i atrau 181.200 viatges 
interurbans en un dia feiner; d’aquests, 72.200 (el 40%) són viatges interns entre 
municipis de la mateixa comarca. 
 
9.1.1     Distribució territorial 

Pel que fa a la mobilitat amb la resta de comarques, la relació principal és amb el 
Barcelonès, que representa el 42% del total de la mobilitat amb la resta de comarques i 
el 25% del total de la mobilitat interurbana generada i atreta pel Garraf, amb 45.900 
viatges/dia. 
 
La segona relació amb més viatges és amb el Baix Llobregat, amb 18.500 viatges al dia 
(un 16% de la mobilitat amb altres comarques). A més, des del Garraf es realitzen un 
total de 14.800 desplaçaments al dia amb el Baix Penedès i 13.000 viatges diaris amb 
l’Alt Penedès (el 14% i 12% de la mobilitat entre el Garraf i altres comarques 
respectivament). 

 
Imatge 30. Distribució territorial de la mobilitat al Garraf. (Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ 2006) 
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9.1.2     Repartiment modal  

Pel que fa al repartiment modal, s’estudien a continuació les relacions entre el Garraf i 
el Baix Llobregat i el Barcelonès, en ser les de major magnitud i les que utilitzen la C-32 
principalment. En aquests casos, la quota modal en transport públic és del 54% en les 
relacions amb el Barcelonès, i del 23% en les relacions amb el Baix Llobregat. 

 
Imatge 31. Repartiment modal de la mobilitat Garraf-Baix Llobregat i Garraf - Barcelonès. (Font: elaboració 

pròpia a partir de l’EMQ 2006) 

 

L’existència del peatge i l’elevada oferta de transport públic (bus i ferrocarril), 

constitueixen un condicionant positiu per a la mobilitat del Garraf ja que afavoreixen el 

repartiment modal del transport públic. 

El mapa següent mostra la quota modal del ferrocarril en la mobilitat per treball des de 

cada municipi de Catalunya cap a Barcelona. 

S’observa com a nivell municipal, les localitats amb major percentatge d’ús del 

ferrocarril es concentren principalment a la costa entre el Garraf i Tarragona. 

Concretament els municipis de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, El Vendrell, 

Tarragona i Torredembarra tenen quotes modals superiors al 60%. Vilanova i la Geltrú 

té la quota modal més alta en ferrocarril amb Barcelona (al voltant del 70%). 
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Imatge 32. Quota modal del ferrocarril en les relacions amb Barcelona per treball. (Font: elaboració pròpia a 
partir de l’EMQ 2006) 

 

9.1.3    Anàlisi comparatiu amb altres comarques 

 

La quota modal del transport públic entre el Garraf i el Barcelonès és del 61%, clarament 

per sobre de la mitjana d’accés a Barcelona que es troba al voltant del 40%-45%. 

A continuació es mostren gràfiques comparatives del repartiment modal amb el 

Barcelonès des del Garraf (i la seva capital Vilanova i la Geltrú) i el Maresme (i la seva 

capital Mataró). 
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Imatge 33. Repartiment modal amb el Barcelonès des del Garraf i el Maresme. (Font: elaboració pròpia a 
partir de l’EMQ 2006) 

 

Les dues relacions tenen una oferta similar, amb bona connectivitat en ferrocarril i en 

bus exprés i la principal diferència es troba a la tarifa de peatge (6,8€ al Garraf i 1,4€ al 

Maresme)  

S’observa una clara diferència en les quotes del transport públic: 

 61% al Garraf per un 36% al Maresme. 

 77% a Vilanova i la Geltrú per un 45% a Mataró.  

 

9.2  Mobilitat a la comarca del Baix Penedès 

Segons dades de l’EMQ 2006, la comarca del Baix Penedès genera i atrau 180.332 
viatges interurbans en un dia feiner; d’aquests, el 60% són viatges interns entre 
municipis de la mateixa comarca. 
 
4.1.1 Distribució territorial 

Pel que fa a la mobilitat amb la resta de comarques, les relacions principals són amb el 
Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Barcelonès amb un pes semblant, entorn al 
20%-25% dels desplaçaments externs a les comarques. Dels 61.896 viatges al dia, 
15.601 són en direcció al Barcelonès. 
 
La segona relació amb més viatges és el Garraf, amb 14.800 viatges al dia (un 24% de la 
mobilitat amb altres comarques).  
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Imatge 34. Distribució territorial de la mobilitat al Baix Penedès. (Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ 

2006) 

9.2.2     Repartiment modal  

Pel que fa al repartiment modal, la quota de transport privat i públic varia segons la 
comarca estudiada. 
En els desplaçaments interns de la comarca predominen els desplaçaments en transport 
privat, amb una quota del 49%. De la resta, el 47% són desplaçaments a peu o en 
bicicleta i la resta (4%) en transport públic. 
 
En les relacions amb la resta de les comarques veïnes (Garraf, Alt Penedès i Tarragonès) 
predomina el vehicle privat, amb quotes del 84, 88 i 96% respectivament. D’altra banda, 
la relació externa amb el repartiment modal més equilibrat es dóna amb el Barcelonès 
amb una quota del transport públic del 48% (principalment ferroviari)  i un 52% de 
vehicle privat. 
 

  
Imatge 35. Repartiment modal de la mobilitat Baix Penedès  (interns i de connexió amb Barcelona). (Font: 

elaboració pròpia a partir de l’EMQ 2006) 

Es comprova com una oferta de transport públic més reduïda (1 tren/hora) condiciona a 

la baixa la quota del ferrocarril en contrast amb el Garraf. Tot i així, una quota del 48% 

és una quota alta, condicionada també pel cost del peatge associat el vehicle privat.  
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10    ANÀLISI DEL TRÀNSIT  

En aquest capítol s’analitza el trànsit de l’autopista C-32 Pau Casals i de la resta de vies 

que li són alternatives. Es presenten dades de trànsit del 2015 per al global de la 

carretera, ja que són les darreres publicades per part del Ministeri i de la Generalitat. 

Per altra banda, MCRIT disposa de dades més actualitzades (de l’any 2017) per les 

barreres de peatge de Vallcarca (C-32) i de Martorell (AP-7). 

S’analitza doncs, la pròpia C-32 com a principal infraestructura d’estudi, la C-31 com a 

viari de la xarxa 1+1 que connecta els mateixos municipis, l’AP-7 com a principal via 

alternativa d’alta capacitat per als itineraris de major recorregut entre  El Vendrell i 

Barcelona i la N-340 com a via alternativa a aquesta darrera.  

10.1  Mapa de trànsit sobre l’àmbit 

En base a les dades d’aforaments del 2015, és possible elaborar un mapa de trànsit de la 

zona, com es mostra a continuació: 

 
Imatge 36. Mapa de trànsit de l’entorn d’estudi a partir d’aforaments reals (2015). (Font: elaboració pròpia) 

El tram més carregat de la C-32 al Garraf és el tram entre Sitges i la Ronda de Vilanova i 
la Geltrú que arriba a 43.600 veh/dia l’any 2015. 
 
El tram entre Sitges i Castelldefels, té una IMD l’any 2015 de 30.537 veh/dia (5,6% de 
vehicles pesants) i el tram entre Comarruga i Vilanova i la Geltrú canalitza entre 15.000 i 
20.000 veh/dia. 
Es disposa de dades més actualitzades que indiquen que l’any 2017 la barrera de 
Vallcarca té una IMD de 34.400 veh/dia. Tanmateix, no es disposa de dades tan 
actualitzades per a totes les carreteres així que es manté el mapa de trànsit continu amb 
dades de 2015. 
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10.2  Distribució territorial del trànsit a les barreres de peatge 

A partir d’un estudi d’enquestes als usuaris del peatge realitzat per l’ATM, és possible 

conèixer en detall els orígens-destinacions a les barreres de peatge de la C-32 i de l’AP-

7. 

10.2.1     Trànsit sobre la barrera de Vallcarca 

El 35% del trànsit a la barrera de Vallcarca són moviments entre el Garraf i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. La resta és trànsit de pas, majoritàriament entre l’Àrea 

Metropolitana i el Camp de Tarragona. (Font: Elaboració pròpia en base a l’enquesta 

realitzada el 2012 i extrapolada amb dades de trànsit a la barrera de 2017). 

 
Imatge 37. Trànsit sobre la barrera de Vallcarca. Distribució territorial dels viatges. (Font: elaboració pròpia 

a partir de dades ATM) 

10.2.2     Trànsit sobre la barrera de Martorell 

A diferència de la C-32, els orígens/destinacions del trànsit en aquesta autopista són 

molt més dispersos en el territori i no concentrats en poques comarques. En el cas de 

l’AP-7, la majoria són de connexió amb l’exterior (33%), el 21% són moviments entre el 

Barcelonès i el Camp de Tarragona i les relacions Garraf-Barcelonès són únicament un 

2% del total del trànsit. (Font: Elaboració pròpia en base a l’enquesta realitzada el 2012 i 

extrapolada amb dades de trànsit a la barrera de 2017). 

 
Imatge 38. Trànsit sobre la barrera de Martorell.  Distribució territorial dels viatges. (Font: elaboració pròpia 

a partir de dades d’Abertis) 
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En base a les dades obtingudes a les barreres, és possible conèixer el trànsit que circula 

per cada una de les alternatives tant en les relacions Garraf – Barcelonès, com de pas 

entre el Camp de Tarragona – Barcelonès. 

Nota: en les següents gràfiques només es compara el trànsit que circula per les dues 

autopistes de peatge. No incorpora el trànsit per la C-31 ja que no es van enquestar els 

usuaris en aquest punt. 

 
Imatge 39. Distribució territorial dels viatges Garraf - Barcelonès.  

(Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Abertis) 

 

El trànsit per autopista entre el Garraf i el Barcelonès es decanta en un 91% per la C-32. 
L’any 2017 12.066 veh/dia en els dos sentits van utilitzar la C-32 per viatjar entre el 
Barcelonès i el Garraf, mentre que 1.195 ho feien per l’AP-7. 

 
Imatge 40. Distribució territorial dels viatges Camp de Tarragona  - Barcelonès.  

(Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Abertis) 

Per altra banda, en el cas del trànsit de llarga distància entre el Camp de Tarragona i el 

Barcelonès, el 62% dels desplaçaments utilitzen l’autopista (12.544 veh/dia), mentre 

que un 38% ho fan per la C-32 (7.550 veh/dia). El peatge de la C-32 condiciona així el 

repartiment entre corredors, afavorint el corredor AP-7 tot i tenir una distància de 

recorregut superior. 
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10.3  Evolució històrica del trànsit sobre la C-32 

A partir de les dades històriques de la barrera de peatge de Vallcarca, entre 

Castelldefels i Sitges és possible construir la corba evolutiva del trànsit diari sobre la C-

32: 

 
Gràfic 15.Evolució de la IMD a la barrera de Vallcarca (C-32)  (Font: elaboració pròpia a partir de dades 

d’Abertis) 

L’evolució del trànsit mostra 4 etapes de l’autopista: 

 Etapa 1: 1992-1998: trànsit estable al voltant dels 15.000 vehicles/dia mentre 

l’autopista enllaçava únicament Sitges i Castelldefels. 

 Etapa 2: 1998-2007: entrada en servei del tram El Vendrell-Vilanova i la Geltrú, 

continuïtat en l’itinerari Tarragona-Barcelona per la C-32 i fort període de 

creixement fins arribar als 47.000 vehicles/dia. 

 Etapa 3: 2007-2013: forta davallada durant el període de recessió econòmica 

 Etapa 4: 2014-2017: es recuperen altes taxes de creixement tot i que el trànsit a 

2017 segueix a nivells de l’any 2002. 

En termes de creixement interanual, es diferencien doncs quatre intervals de 

creixement: un primer d’estancament entre 1992-1997 amb un creixement del 2,8% 

interanual, un increment pronunciat del trànsit del 10,1% interanual entre 1997 i 2007, 

una forta davallada de -8,2% fins al 2013  interanual i la posterior recuperació fins al 

moment actual, del 5,6% interanual. Es podria dir doncs, que en comparació amb el 

global del trànsit de l’RMB, el trànsit de la C-32 és molt sensible a variacions en 

l’economia. 

Comparativament, el trànsit global en el conjunt de vies catalanes té una evolució 

semblant al PIB tant en els períodes de recessió econòmica (2009-2013) com en els de 

recuperació (2013-2017). Per contra, la crisis té un efecte més significatiu sobre el 

trànsit de les autopistes de peatge, conforme es mostra a la sèrie a continuació, amb 

decreixements acumulats de 30% entre 2007-2013. 
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En el cas de la barrera de peatge del Garraf, s’observa com les caigudes i recuperacions 

en el període 2007-2017 són encara més sensibles que per la mitjana de les autopistes 

de peatge. 

En conclusió, com més alt sigui el peatge en una via, major és la sensibilitat a 

creixements i caigudes de trànsit lligades a l’evolució de l’economia regional. És a dir, 

a més peatge, majors caigudes de trànsit quan hi ha recessió econòmica. Aquest fet 

posa de rellevància que els territoris que tenen la mobilitat condicionada a una via de 

peatge pateixen més l’efecte de les crisis econòmiques ja que els condicionen la 

mobilitat per damunt d’altres territoris. Demostrat ja que el peatge per als usuaris del 

Garraf i el Baix Penedès és el segon més alt de Catalunya, la mobilitat dels seus 

residents i empreses va quedar fortament condicionat en el període 2007-2013. 

Particularitzat a la mobilitat de vehicles pesants, a partir del 2007 el trànsit va disminuir 

significativament fins a 2013, per sota del trànsit global, amb quotes de caiguda d’entre 

el 6,4% i el 5,5%. 
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Gràfic 16. Evolució acumulada de la IMD total i de pesants respecte el 2006 a la C-32  

 (Font: elaboració pròpia) 

Així el període de crisis va ser especialment crític per al trànsit de la C-32 i en especial 

pel transport de mercaderies en l’autopista, que afecta a la competitivitat empresarial 

de la comarca. 

En el capítol següent s’analitzen una sèrie d’indicadors econòmics i socials per veure 

com ha impactat la crisi en les comarques en estudi. 

 

10.4  Comportament del trànsit a les hores punta i càlcul del nivell de servei 
(NDS) 

Per al càlcul del nivell de servei de l’autopista és necessari definir una hora de disseny. 

Així, el nivell de servei (NDS en endavant) correspon a una hora concreta, ja que la 

capacitat viària de les vies es calcula en unitats de vehicles/hora que poden circular com 

a màxim en una via. 

A partir de dades de les hores amb màxim volum de trànsit es calcula que el trànsit a les 

hores punta d’un dia laborable és de l’ordre d’un 7,5% de la IMD mitjana anual i el 

trànsit a l’hora 100 és del 23% respecte a la IMD mitjana anual. 

El trànsit a l’Hora 100 (H100) és aquell volum de trànsit horari que només és superat en 

100 hores al llarg de l’any. Es tracta d’una unitat comunament utilitzada per al càlcul del 

nivell de servei en una via. 

Tram Sitges - Castelldefels 

Un volum de trànsit de 34.400 veh/dia, implica els següents volums de trànsit a les 

hores punta i H100: 

 Trànsit Hora punta matí de dia laborable: 1.290 veh/h (en un sentit) 

 Trànsit H100: 2.580 veh/h (en un sentit) 
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Un volum de trànsit de 16.275 veh/dia, implica els següents volums de trànsit a les 

hores punta i H100: 

 Trànsit Hora punta matí de dia laborable: 1.290 veh/h (en un sentit) 

 Trànsit H100: 2.580 veh/h (en un sentit) 

El Highway Capacity Manual 2016 (HCM) és el manual utilitzat internacionalment per al 

càlcul dels nivells de servei a la xarxa viària. 

Aplicant aquesta metodologia resulta que el NDS a l’autopista C-32 és el següent: 

Taula 16. Intensitats mitjanes i nivells de servei als diferents trams de la C-32 (Font: Elaboració pròpia) 

Tram IMD 2015 
IHP  

(per sentit) 
IH100  

(per sentit) 
NDS HP NDS H100 

Castelldefels-
Sitges 

34.400 1.144 1.983 B C 

Vilanova-
Altafulla 

16.275 610 1.058 A B 

 

S’obté un NDS per l’H100 de C en el tram Castelldefels-Sitges i B en el tram Vilanova-

Altafulla. 

 

11    EFECTES DEL PEATGE SOBRE L’ECONOMIA LOCAL  

Una inversió com la que va suposar la construcció de la C-32 des de 1992, genera un 

impacte econòmic conseqüència directa de la pròpia obra així com sobre altres sectors 

de l’economia catalana, degut a la millora de les connexions i augment de la demanda 

que això va generar. No obstant, un cop consolidades les connexions, l’elevat cost del 

peatge pot suposar un fre per l’economia local o agreujar els efectes de davallades 

econòmiques sobre la zona.     

11.1 Metodologia d’avaluació 

En el present, s’analitza i s’exposen l’evolució dels principals indicadors de l’economia 

local de les comarques del Garraf i del Baix Penedès en la darrera dècada. S’estableix 

també una comparativa d’aquests indicadors respecte altres comarques de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB) i el global de Catalunya, amb especial interès amb 

les comarques del Maresme i de l’Alt Penedès. En el primer cas l’interès rau en la 

similitud de característiques entre aquesta i l’àmbit d’estudi: comarques costaneres, 

concentració industrial a la capital amb mateixa distància al port etc. En el cas de l’Alt 

Penedès, s’estableixen comparatives per tal d’evidenciar el cas de Vilanova i la Geltrú 

com a capital de comarca sobre el corredor C-32 i Vilafranca del Penedès, amb connexió 

directe amb el corredor de l’AP-7. 
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11.2  Indicadors demogràfics 

La transformació demogràfica del Garraf i del Baix Penedès es correspon amb 

els anys d’obertura del perllongament de la C-32 pel sud i de la seva connexió amb l’ 

AP-7, essent especialment significatiu en el Baix Penedès entre 1999 i 2007. No obstant 

en la darrera dècada el creixement demogràfic s’ha estancat, igual que el conjunt català.  

En valors globals, les poblacions del Garraf i del Baix Penedès són inferiors a la resta de 

comarques de la zona. El Garraf té un nombre de residents 3 vegades inferior al del 

Maresme i el Vallès Oriental i entre 5 i 6 vegades inferior a la població resident al Vallès 

Occidental i el Baix Llobregat. El Baix Penedès es situa entre les quatre comarques més 

petites de Catalunya. 

D’acord amb dades obtingudes d’Idescat, la comarca del Baix Penedès ha duplicat el 

nombre de residents entre el 2000 i el 2011. Un efecte d’important creixement es 

constata també al Garraf en el període 1998 i 2012, amb un creixement acumulat per 

sobre el 50%.  

En els dos casos el creixement ha sigut esglaonat amb una forta crescuda entre 1998 i 

2008 al Garraf, i entre 2000 i 2011 al Baix Penedès. A partir de 2010, hi ha un 

estancament en les dues comarques. En global, la taxa de creixement interanual es situa 

en 2,2% pel Garraf, i en el 3,7% pel Baix Penedès en el període complet 1998-2016. 

 
Gràfic 17. Evolució demogràfica del Garraf i Baix Penedès  (Font: elaboració pròpia a partir d’ Idescat 2018a) 

Comparativament, en termes de creixement demogràfic acumulat, el Baix Penedès es 

desmarca de la resta de comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), amb 

un creixement molt més pronunciat entre 2000 i 2010. El Garraf, malgrat mostrar una 

corba evolutiva més moderada, creix per sobre la mitjana de la RMB i per sobre del 

Maresme. 
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Gràfic 18. Evolució demogràfica acumulada respecte 1998  (Font: elaboració pròpia) 

 

11.3  Indicadors econòmics 

A partir de les dades obtingues a Idescat, es mostra com en termes del PIB per habitant, 

les comarques del Garraf i del Baix Penedès (juntament amb el Maresme), són les que 

tenen una ràtio de PIB per habitant inferior de tota la sèrie analitzada. 

 
Gràfic 19. PIB per habitant de les comarques de la RMB i Baix Penedès  (Font: elaboració pròpia a partir 

d’Idescat, 2018) 

A partir de l’evolució en els darrers anys (2006-2015), s’observa com la comarca del 

Garraf va ser la més afectada durant el període de crisis, entre 2008 i 2013. En el 

període 2006-2015 global, el PIB del Garraf va experimentar una davallada del 18% 

acumulat situant-se amb 16 millers d’€/habitant.  

Per al mateix període 2006-2015, el PIB del Baix Penedès va experimentar una davallada 

acumulada de l’11%. 
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Taula 17.Evolució del PIB per habitant per comarques  (milers d’€/hab) (Font: Elaboració pròpia a partir 
d’Idescat, 2018b) 

 2006 2008 2010 2012 2014 2015 
∆ 
interanual 

Garraf 21,1 21,1 19 16,20 16,60 17,30 -2,2% 

B. Penedès 19,3 19,9 18,1 15,9 16,6 17,2 -1,3% 

Maresme 19,6 20,8 19,3 18,6 19,3 20,2 0,3% 

Barcelonès 30,7 34 32,9 34 34,9 35,6 1,7% 

RMB 28,4 30,4 28,7 28,7 29,7 30,7 0,8% 

 

A la gràfica s’observa com la caiguda de PIB/habitant va ser sensiblement més crítica al 

Garraf i al Baix Penedès que la mitjana de la RMB. 

 
Gràfic 20. Evolució acumulada del PIB per habitant respecte 2006  (Font: elaboració pròpia) 

El Garraf és la comarca de la Regió Metropolitana amb menor valor de PIB per 

habitant (2015), amb valors similars al Maresme i al Baix Penedès. 

El període de recessió econòmica, entre 2007-2013 va tenir una afectació 

especialment important en les dues comarques de l’àmbit d’estudi, amb 

decreixements acumulats d’entre el -18% i el -24% sensiblement per sobre de la mitjana 

de la RMB  

 

11.4  El teixit empresarial 

Respecte el teixit empresarial, el nombre de comptes de cotització recollides dins la 

base de dades d’Idescat mostren com de les comarques d’estudi, el Garraf és la que té 

un major nombre d’empreses registrades en tota la sèrie disponible (2008-2017). No 

obstant, les xifres absolutes estan molt allunyades de la resta de comarques de la RMB, 

essent la mitjana d’entorn a 21.557 pel 2017. 
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Gràfic 21. Teixit empresarial del Garraf, Baix i Alt Penedès. Comptes de cotització 2008-2017  (Font: 

elaboració pròpia a partir d’Idescat, 2018d) 

En termes evolutius, el Baix Penedès registra la caiguda més notable respecte el 2008, 

tant en el període de recessió econòmica, com en l’últim any (caldria comprovar que no 

hi hagi algun canvi de metodologia el 2017 ja que sorprèn el canvi de tendència en 

aquesta comarca, veure gràfic següent). El Garraf es localitza per sota la mitjana de la 

RMB, amb una evolució semblant al Maresme però amb una major crescuda entre 2015 

i 2016. 

 
Gràfic 22. Evolució acumulada del teixit empresarial respecte 2008  (Font: elaboració pròpia) 

Evolució del teixit empresarial per sota la mitjana de la Regió Metropolitana 

durant el període de recessió econòmica (2008-2013). 

 

11.5  Estructura empresarial 

D’acord amb l’estructura econòmica, el punt fort de les dues comarques és el sector 

dels serveis, el qual acumula entre el 74% i el 81% del VAB del Garraf i el Baix Penedès 

respectivament. L’estructura de la comarca interior de l’Alt Penedès, d’altra banda, és 

molt més equilibrada, amb un 54%-45% del VAB repartits entre el sector serveis i 
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l’industrial. L’efecte de costa de les dues comarques en estudi, amb activitats d’oci que 

atrauen visitants i turistes fa que el pes del sector serveis sigui superior. 

El Garraf té un pes econòmic un 45% superior al Baix Penedès, malgrat en termes 

absoluts aquest darrer té un VAB industrial superior. La diferència és deguda 

principalment, a que la comarca és un punt fort d’atracció d’activitats del sector terciari 

i turisme, concentrat a Sitges. 

 
*es negligeix el pes de l’agricultura degut a la poca rellevància (<1%) 

Gràfic 23. Estructura del VAB econòmic per sectors al Garraf, Alt i Baix Penedès  (Font: elaboració pròpia a 
partir d’Idescat, 2018) 

11.5.1     Evolució del sector industrial 

El sector industrial és el més perjudicat a la comarca del Garraf, amb decreixements en 

tot el període 2006-2013, i una lleu recuperació al 2014. No s’han recuperat els valors 

econòmics de la indústria de l’any 2006, essent de gairebé la meitat al 2014 

A la comarca del Baix Penedès, l’evolució ha sigut més suau, amb creixements a l’inici 

(2006 – 2008) i al final (2011-2012); aconseguint situar-se per sobre del VAB industrial 

del Garraf a partir de 2011. Actualment aquesta diferència és de gairebé 26 milions d’€. 

 
*Els resultats exposats pels anys 2007 i 2011 són interpolacions per falta de dades 

Gràfic 24. Evolució acumulada del VAB respecte 2006  (Font: elaboració pròpia) 
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A fi de possibilitar la comparació entre comarques, es considera la variació acumulada 

respecte el 2006 pel període des d’aquell any fins al 2014. En comparació amb altres 

comarques, l’evolució del VAB industrial del Garraf ha experimentat una forta recessió 

acumulada des del 2006, amb un -7% de decreixement. Per contra, la comarca del 

Maresme va recuperar el seu valor industrial a partir del 2011, amb un creixement 

interanual de l’1,4%.  

 
*Dades del 2007 i del 2011 estimades per regressió lineal per falta de dades 

Gràfic 25. Evolució acumulada del VAB sector industrial respecte 2006  (Font: elaboració pròpia) 

En les comarques d’estudi, el sector industrial té poca rellevància i l’economia 

està orientada principalment cap el sector serveis. El pes industrial es situa entre del 12% 

i del 19% en el Garraf i el Baix Penedès respectivament. 

En els darrers anys el Garraf ha experimentat una davallada important del seu 

VAB industrial mentre que el Baix Penedès s’ha mantingut i, fins i tot, ha crescut 

lleugerament. 

Segons reflexions de la FEGP, l’orientació industrial hauria d’enfocar-se en 

activitats d’alt valor afegit, intensives en tecnologia, en mà d’obra qualificada i menys 

intensives en sòl, degut a la baixa disponibilitat del territori (FEGP, 2017). 

 

11.6  Mercat laboral, autocontenció i autosuficiència comarcal 

11.6.1     Indicadors d’autosuficiència comarcal 

Un indicador directe de la situació del mercat laboral és l’autosuficiència comarcal, 

definida d’acord al Pla Director d’Infraestructures (PDI 2013-2018) com la proporció dels 

llocs de treballs localitzats (LTL) per població ocupada resident en el propi territori 

(POR). Estableix una valoració de la capacitat del territori d’atraure professionals i 

d’oferir suficients places per als residents.  

En base a aquest, i a partir de les dades de població ocupada resident (POR) és possible 

determinar d’una banda si la comarca té un excedent de llocs de treball i en 
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conseqüència potencial per atraure professionals d’altres comarques, o si per contra, els 

residents es veuen obligats a desplaçar-se per motius de feina cap a altres.  

La ràtio LTL/POR de les comarques de la RMB i del Baix Penedès s’exposa a continuació: 

Taula 18.Llocs de treball localitzats i població ocupada resident per comarques al 2014. Ràtio LTL/POR  
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, 2018f) 

 LTL POR LTL/POR 

Garraf 37.033 60.132 0,62 

Baix Penedès 24.612 34.600 0,71 

Alt Penedès 38.975 44.409 0,88 

Baix Llobregat 284.394 329.732 0,86 

Vallès Occidental 321.413 364.439 0,88 

Vallès Oriental 142.425 165.449 0,86 

Maresme 112.792 168.913 0,67 

Barcelonès 971.131 918.933 1,06 

 

Gràfic 26. Ràtio entre Llocs de treball localitzats i població ocupada resident per comarques de la RMB més 
el Baix Penedès  (Font: elaboració pròpia) 

S’observa com les dues comarques en estudi, juntament amb el Maresme, mostren les 

ràtios de llocs de treball entre població ocupada menors de la RMB, on només el 

Barcelonès té una quota per sobre 1. 

El Pla Director d’Infraestructures vigent (PDI 2013-2018), estableix la següent 

classificació de municipis a partir de la ràtio entre els llocs de treball i els residents 

ocupats, que es pot considerar en la valoració comarcal:  

o Valors per sota 0,8 com a deficitàries en llocs de treball 

o Entre 0,8 – 1,2 comarques equilibrades 

o Valors superiors a 1,2 com a comarques excedentàries en llocs de treball 

Així, les comarques del Garraf i Baix Penedès es col·loquen en el rang de deficitàries en 

llocs de treball, essent especialment baix la ràtio obtinguda en el cas del Garraf. 
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Els indicadors principals de l’autosuficiència comarcal situa les comarques 

d’estudi com a deficitàries en llocs de treball, amb major població resident que oferta 

de places de feina disponibles en el territori. Així, en les comarques del Garraf i del Baix 

Penedès (especialment la primera) els residents es veuen obligats a desplaçar-se 

diàriament per motiu laboral. 

11.6.2     Evolució de l’autosuficiència en les comarques del Garraf i Baix Penedès 

En termes evolutius, el Garraf i el Baix Penedès presenten una corba evolutiva de la 

població ocupada resident superior a la dels llocs de treball.  

  

 Gràfic 27. Evolució dels llocs de treball localitzats i de la població ocupada resident al Garraf (esquerra) i al 
Baix Penedès (dreta)  (Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, 2018f) 

Les dues comarques estaven compensades en població i llocs de treball l’any 1991 i 

l’efecte de sortida de residents de Barcelona i l’Àrea Metropolitana va fer que la 

població incrementés però no es generessin prou llocs de població per cobrir aquesta 

nova demanda.  

En el cas del Garraf, l’índex de POR creix notablement per sobre de l’oferta de feina a la 

comarca a partir del 1996. Aquest comportament reflecteix l’augment de la mobilitat 

obligada per motius de feina de la zona, conforme s’avaluarà en capítols posteriors. La 

ràtio LTL/POR ha disminuït de 0,91 al 1991 fins a 0,62 al 2011. Així, la comarca 

evoluciona a un caràcter cada vegada més residencial. 

El Baix Penedès té una evolució en la mateixa direcció que el Garraf però de manera 

més discreta, augmentant la distància entre els indicadors de POR i LTL en el període 

considerat però en menor nivell que en el cas del Garraf. 

La taula següent mostra els dos indicadors de la comarca de crear treball pels residents 

com el percentatge de residents ocupats dins la comarca, i la capacitat del territori 

d’atraure professionals de fora, com el percentatge de llocs de treball no coberts per 

residents. 
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Taula 19.Pes dels residents que treballen dins la comarca (% sobre el POR) i dels llocs de treball coberts per 
no residents. Dades per comarques (Font: Elaboració pròpia) 

 
% POR treballant dins la 

comarca 
% Llocs de treball coberts 

per  no residents 

Garraf 54% 12% 

Alt Penedès 65% 25% 

Baix Penedès 55% 23% 

Baix Llobregat 57% 34% 

Vallès Occidental 65% 27% 

Vallès Oriental 62% 28% 

Maresme 57% 15% 

Barcelonès 78% 27% 

Així, el Garraf i el Baix Penedès són les comarques amb menor percentatge de residents 

treballant dins la comarca. Les comarques amb major capacitat d’atracció de 

professionals no residents són el Baix Llobregat, Barcelonès i els dos Vallesos. Per 

contra, l’àmbit d’estudi conjuntament amb el Maresme són les comarques amb menor 

ràtio de llocs de treball coberts per no residents. 

11.6.3     Indicadors d’autocontenció comarcal 

L’indicador que avalua la capacitat d’un territori d’oferir places als seus residents i 

d’atraure professional qualificat és l’autocontenció municipal, entesa com la proporció 

de la població ocupada resident que treballa en el propi municipi.  

Taula 20.Indicadors d’autocontenció comarcal al 2014. Estructura del mercat laboral per comarques (Font: 
Elaboració pròpia a partir d’Idescat, 2018f) 

 

(i) Residents 
ocupats dins 
la comarca 

(ii) No 
residents 

ocupats  dins 
la comarca 

(iii) Residents 
ocupats a 

fora 

TOTAL LTL = 
(i) + (ii) 

TOTAL POR = 
(i) + (iii) 

Garraf 32.534 4.499 27.598 37.033 60.132 

Baix Penedès 19.031 5.581 15.569 24.612 34.600 

Alt Penedès 29.071 9.904 15.338 38.975 44.409 

Maresme 95.728 17.064 73.184 112.792 168.913 

Barcelonès 713.555 257.576 205.378 971.131 918.933 

 

 
Gràfic 28. Estructura del mercat laboral (POR i LTL) per comarques al 2011  (Font: elaboració pròpia a partir  

d’Idescat 2018f) 
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L’evolució dels llocs de treball localitzats (LTL) i la població ocupada resident 

(POR) entre 1991 i 2011 posa de rellevància que la comarca del Garraf tendeix a 

consolidar-se com a comarca de tipus residencial, amb un increment de la població 

ocupada per damunt dels llocs de treball.  

Existeix un desequilibri residencial i productiu a l’estructura social del Garraf, 

d’acord amb els índexs de competitivitat territorial (FEGP, 2017). Aquest fet posa de 

relleu la seva dependència en els mercats laborals de les comarques veïnes, la 

desocupació i la manca d’oportunitats laborals a la comarca. 

El Garraf 

En termes d’autocontenció, la ràtio es situa en un 54% de la població ocupada de la 

comarca que hi treballa, del total de 60.132 residents ocupats.  

D’altra banda, el nombre de llocs de treballs de la comarca coberts per residents 

representa el 88% del total (37.033 places). El 12% restant prové de les comarques 

veïnes de l’Alt i Baix Penedès, del Barcelonès i del Baix Llobregat i en menor pes del 

Tarragonès.Dels residents ocupats que es desplacen fora (27.958), ho fan principalment 

cap al  Barcelonès, Baix Llobregat i cap a l’Alt i Baix Penedès. 

Residents ocupats fora la comarca No residents ocupats a dins la comarca 

  

Gràfic 29. Distribució territorial dels residents ocupats fora (groc) i dels no residents ocupats dins la comarca 
del Garraf (Font: elaboració pròpia) 

Així, es comprova com la meitat dels residents del Garraf hi resideixen però treballen 

fora, essent el Barcelonès el principal focus d’atracció per a llocs de treball. D’altra 

banda, únicament el 12% de les places que ofereix la comarca són cobertes per no 

residents; principalment del Barcelonès i del Baix Penedès. 

El massís del Garraf contínua constituint una barrera física malgrat l’autopista 

per a la contractació de professionals de fora les comarques del Garraf i del Baix 

Penedès. D’una banda la comarca es consolida com a territori residencial, conforme els 

indicadors avaluats al capítol anterior, amb un 45% de residents ocupats fora. D’altra 

banda, només el 12% dels ocupats provenen de fora la comarca, fet que reflecteix les 

dificultats de contractació externa. 

El Baix Penedès 

En termes d’autocontenció, el nombre de residents ocupats dins el Baix Penedès és de 

19.031, un 55% de la població ocupada de la comarca. La resta es desplacen per motiu 
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de feina diàriament al Barcelonès, Baix Llobregat, i cap a les comarques confrontants de 

l’Alt Penedès i del Tarragonès. 

D’altra banda, el nombre de llocs de treballs de la comarca coberts per residents 

representa el 75%. El 25% restant prové principalment del Barcelonès i de les 

comarques veïnes de l’Alt Penedès i Tarragonès. 

Residents ocupats fora la comarca No residents ocupats a dins la comarca 

  
Gràfic 30. Distribució territorial dels residents ocupats fora (groc) i dels no residents ocupats dins la comarca 

del Baix Penedès (Font: elaboració pròpia) 

La localització de El Vendrell com a punt mig entre el Barcelonès i el Tarragonès 

permet que la comarca tingui major capacitat d’atraure personal qualificat especialment 

del Tarragonès. D’altra banda, els residents ocupats a fora tenen un ventall més ampli i 

equitatiu de destins, amb repartiment semblant cap al Barcelonès, Moianès i Alt 

Penedès.  

Les relacions laborals amb el Garraf tenen un major pes en la contractació 

externa, ja que els residents ocupats fora no es desplacen cap a la comarca veïna 

deguda a la seva poca atractivitat empresarial però si té rellevància l’efecte contrari. 

 

11.7  Disponibilitat de naus i sòl logístic 

D’acord als indicadors de la competitivitat 2017 (FEGP, 2017), la principal feblesa de la 

comarca del Garraf és la disponibilitat de sòl per a desenvolupaments d’activitats 

empresarials i el preu del sòl. La superfície comarcal està ocupada pel massís protegit 

del Garraf, minvant les possibilitats de generació d’espais per a atraure l’activitat 

productiva i transformar el sòl en urbanitzable. Tot i així, l’ocupació mitjana dels PAEs 

actuals és de 49%, com a resultat de l’elevada taxa de naus i solars buits (413 i 74 

respectivament).  

11.7.1     Disponibilitat de sòl logístic 

El Garraf 

Els principals sectors d’activitat industrial i econòmica es poden dividir en PAES 

localitzats en 6 àmbits (font: Node Garraf, 2017): l’Eix C-15 (5), continu format per 

Vilanova i la Geltrú (6), Sant Pere de Ribes (3), Sitges (2), Cubelles (1) i Canyelles (1). Un 

total de 18 polígons d’activitat empresarial amb una superfície total de 385,1 ha; un 2% 

de la superfície total de la comarca.  
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Taula 21.Característiques dels sectors d’activitat industrials (PAES) al Garraf  (Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades de Node Garraf) 

Municipi Sectors 
(núm) 

Superfí-
cie (ha) 

Empreses 
actives 

Naus 
disponibles 

Solars 
disponibles 

Ocupació 
(%) 

Sitges 2 28,4 44 19 5 31,7% 

Vilanova i la Geltrú 6 127,5 281 242 14 76,3% 

Canyelles 1 7,3 9 2 10 28,3% 

Cubelles 1 20,8 75 48 1 71,5% 

St Pere de Ribes 3 109,6 101 65 20 17,9% 

Eix C-15 5 91,4 53 37 24 49,4% 

Global 18 385,1 563 413 74 48,8% 

D’acord amb la taula anterior, el continu format per Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de 

Ribes són els dos complexes on es genera més activitat empresarial, amb un 67% de les 

empreses localitzades entorn als PAEs dels seus termes municipals. Especialment 

significatiu és el pes de Vilanova i la Geltrú en el teixit empresarial dels sectors, amb 281 

empreses consolidades. 

Així mateix, el potencial de creixement en sectors ja construïts es localitza entorn als 

sector de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, amb multiplicitat de naus disponibles 

(307). La majoria de sectors urbanitzables, amb solars buits es localitzen sobre l’Eix C-15 

i Sant Pere de Ribes amb un total de 44 sectors, com es mostra a continuació: 

Naus disponibles Solars disponibles 

  
Gràfic 31. Nombre de naus  (blau) i solars (groc) disponibles als PAEs localitzats al Garraf (Font: elaboració 

pròpia) 

El Baix Penedès 

La indústria del Baix Penedès es concentra (d’acord al Pla territorial del Camp de 

Tarragona) entorn a les anomenades àrees del Penedès Logístic Hub: Àrea AP-2/AP-7 

repartit en dues zones, àrea AP-7/C-32 amb 5 sectors i l’ àrea C-32, amb dos sectors.  

El total de superfície disponible és de 189,38 ha, amb la majoria dels sectors logístics al 

nord i nord-est de El Vendrell, a l’entorn de l’encreuament entre l’AP-7 i l’AP-2, amb 

polígons com CIMALSA i Les Planes Baixes i dins els termes municipals de Santa Oliva, 

l’Arboç, Llorenç del Penedès i Bellvei del Penedès. 

Dins l’àrea limitada a l’estudi de la C-32 (àrea AP-7/C-32) existeixen únicament dos 

sectors industrials al nord de la seva capital, i un dins el terme municipal de Calafell, 

confrontant amb la C-32.  
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Taula 22.Característiques dels sectors d’activitat industrials (PAES) al sector d’estudi del Baix Penedès  (Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’Eina Espai Empresarial) 

Municipi Sectors 
(num) 

Superfície 
(ha) 

Empreses 
actives 

Naus 
disponibles 

Solars  
(ha) 

Ocupació 
(%) 

El Vendrell 2 50,4 67 2 8,2 45% 

Calafell 1 28,7 10 2 7,8 60% 

Global 3 79,1 77 4 28,3 50% 

D’acord amb l’anàlisi dels sectors econòmics, es pot concloure que els entorns de la C-

32 resulten poc atractius per a la localització d’activitats industrials a la comarca del Baix 

Penedès.  

11.7.2     Preu de sòl logístic  

Es realitza una comparativa de la mitjana de preus de venta de naus logístiques per 

municipis, en base a anuncis publicats al portal de l’Idealista. S’utilitzen per la 

comparativa els següents entorns:   

 Vilanova i la Geltrú i El Vendrell com a punts de concentració d’activitat 

industrial de les comarques en estudi 

 Altres ciutats de comparativa: 

o Mataró com a aglutinador d’àrea industrial del Maresme. 

o Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia com a representants de 

l’Alt Penedès. 

o Mollet com a representant de l’àrea industrial del Vallès Oriental. 

o Sant Andreu de la Barca com a representant de l’àrea industrial de l’eix 

del Llobregat. 

o Mitjana de l’AMB sense considerar el Barcelonès. 

El resultat mostra com a Vilanova i la Geltrú el preu està per sota la mitjana de l’AMB 

(sense Barcelonès). No obstant, el preu mitjà és superior als municipis del Baix i l’Alt 

Penedès (El Vendrell, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní), amb un preu poc 

competitiu vers els municipis de les comarques veïnes. 

 
Gràfic 32. Preu mitjà de venta de naus logístiques a diferents municipis (Font: elaboració pròpia a partir 

d’Idealista i AMB) 
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Gràfic 33. Diferència de preu de venta de naus respecte la mitjana de l’AMB (sense Barcelonès) (Font: 

elaboració pròpia) 

El preu del sòl industrial a Vilanova i la Geltrú es troba per sota de la mitjana 

AMB, i de Mataró, i per sobre del Baix Penedès l’Alt Penedès i l’entorn de Mollet. 

 

11.7.3     Preu de sòl residencial 

Es realitza una comparativa de la mitjana de preus de venta de sòl residencial per 

comarques, a partir de dades d’Idescat del 2016. S’utilitzen per la comparativa les 

comarques de l’entorn de la RMB (la mitjana de la RMB, els dos Vallesos, el Maresme, 

l’Alt Penedès i les dues comarques en estudi). 

El resultat de mitjana a la comarca del Garraf notablement per sobre la mitjana de la 

RMB, sense tenir en compte el Barcelonès i equiparable a la mitjana global d’aquesta, 

entorn als 1.900 €/m2 construït. 

 
Gràfic 34. Preu mitjà de venta d’habitatges d’obra nova (Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat, 2018g) 
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Gràfic 35. Diferència de preu de venta d’habitatges respecte la mitjana de la RMB (sense Barcelonès) (Font: 

elaboració pròpia) 

Aquests resultats venen condicionats pel municipi de Sitges, que té un preu mitjà molt 

per sobre de la mitjana de la comarca sencera i pondera a l’alça el resultat. 

Existeix un desequilibri entre el preu mitjà de venta de nau logística al Garraf i el preu 

de venta residencial, fruit de la pressió de l’activitat residencial front la productiva. 

D’una banda, el preu de nau logística mitjà a Vilanova i la Geltrú es situa per sota les 

mitjanes metropolitanes, en base a les dades obtingudes de l’AMB i del portal 

immobiliari l’Idealista mentre que el preu mitjà de l’habitatge al Garraf està per sobre 

les mitjanes de la RMB (sense el Barcelonès). 

 

12    ACCIDENTALITAT 

 

Les comarques del Garraf i el Baix Penedès engloben 7 morts per accident de trànsit en 

zona interurbana l’any 2016 (5 al Garraf i 2 al Baix Penedès), 41 ferits greus (24 al Garraf 

i 17 al Baix Penedès) i 472 ferits lleus (274 al Garraf i 198 al Baix Penedès) segons 

l’Anuari Estadístic 2016 del Servei Català de Trànsit (SCT). 
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Imatge 41. Dades comarcals d’accidentalitat 2016 (font: Anuari Estadístic 2016 SCT) 

 

A continuació es mostren les localitzacions dels accidents mortals a la xarxa interurbana 

a la Regió Metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona d’acord amb l’Anuari 

Estadístic 2016. 
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Imatge 42. Ubicació Víctimes mortals 2015-2016 a Camp de Tarragona (font: Anuari Estadístic 2016 SCT) 

 

Imatge 43. Ubicació Víctimes mortals 2015-2016 a Camp de Tarragona (font: Anuari Estadístic 2016 SCT) 

La carretera C-31 entre el Vendrell i Castelldefels va tenir un 3 morts per accident l’any 

2016 i 1 mort l’any 2015 mentre l’autopista C-32 va tenir un 2 morts l’any 2016 i 1 mort 

l’any 2015. 



 

 
 

77 

Les víctimes mortals acumulades en aquestes dues vies en el període 2011-2016 són 8 

morts per la C-31 i 8 morts per la C-32 (una mitjana d’1,3 morts anuals a cadascuna de 

les dues vies) 

Destaca que el tram de la C-32 es troba en el segon lloc dels trams més segurs de la 

xarxa viària catalana segons l’anuari estadístic 2016. 

 

Imatge 44. Rànquing de trams més i menys segurs  (font: Anuari Estadístic 2016 SCT) 

Per altra banda, segons l’índex de perillositat EuroRAP per als anys 2013-2015, 

l’autopista C-32 té un índex de perillositat baix o molt baix mentre que la C-31 té un 

índex de perillositat alt en el tram de les costes del Garraf i de mitjà en el tram entre 

Vendrell i Sitges.  
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Imatge 45. Índex de perillositat EuroRAP  (font: Anuari Estadístic 2016 SCT) 

 

 

13    ENQUESTA AL SECTOR EMPRESARIAL 

Per tal de conèixer en detall l’afectació que el peatge té al sector empresarial, s’ha 

elaborat una enquesta amb l’objectiu d’estimar qualitativament els seus efectes. 

S’utilitza una enquesta per avaluar qualitativament l’afectació del peatge sobre les 

empreses de la zona. Aquesta enquesta avalua les afectacions des del punt de vista 

empresarial, en costos del transport que el peatge suposa per a la productivitat de 

l’empresa així com les d’aspecte no empresarial, com la contractació de personal no 

resident al Garraf o al Baix Penedès. En segon lloc s’especifica també l’efectivitat de les 

bonificacions i la percepció que els usuaris tindrien d’un escenari sense peatges, amb la 

implementació de la Vinyeta de la Generalitat. L’enquesta complerta es troba adjunta a 

aquest document a l’Annex 1. 

L’enquesta es va separar en tres parts: una de caracterització de l’empresa o entitat, 

una segona per qualificar l’impacte del peatge i la percepció que se’n té i una tercera 

per a incloure la rellevància que té en els àmbits no empresarials. 

13.1  Caracterització de l’empresa 

Es van obtenir un total de 14 respostes de 12 empreses/entitats (en dues empreses en 

van obtenir respostes de dues fonts). Es tracta d’una mostra poc representativa per 

caracteritzar el teixit empresarial de les dues comarques però suficient per emetre una 

reflexió dels principals problemes que detecten i una anàlisi qualitativa de com 

condiciona el peatge a la seva presa de decisions. 
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Localització i tipologia d’empresa 

Majoritàriament es va fer arribar l’enquesta a empreses i entitats localitzades dins els 

termes amb directe afectació del peatge. Així, en la seva majoria es localitzen dins els 

termes municipals de El Vendrell, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 

 
Imatge 46. Localització de les empreses/entitats enquestades. (Font: Elaboració pròpia) 

Com es mostra en els gràfics a continuació, la majoria de les empreses i entitats 

enquestades es localitza dins els termes municipals de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de 

Ribes, al sud oest del darrer.  

Per tipologia d’activitat, l’activitat principal que desenvolupen pertany al sector serveis 

(36%) i de fabricació (43%), malgrat en molts dels casos es dediquen també a la 

importació i distribució. Un 14% de les enquestes van ser respostes per empreses 

dedicades exclusivament al sector transport i logística de mercaderies per carretera i 

marítima. 

Localització d’empreses/entitats Tipologia d’activitat 

  
Gràfic 36.Localització de les empreses/entitats per municipi (esquerra) i tipologia d’activitats (dreta)(%). 

(Font: Elaboració pròpia) 
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Dimensions 

Per tal de caracteritzar les dimensions de les empreses, es va categoritzar en diferents 

rangs el nombre de personal fix i el rang de facturació anual. 

De les 14 empreses enquestades, la majoria són de petita dimensió, amb menys de 10 

treballadors o bé amb un màxim de 50. Pel que fa al rang de facturació, un 60% facturen 

menys de 5 milions € per any, un 14% entre 5 i 10 M€ i un 14% facturen més de 10 M€. 

Nombre de treballadors Rang de facturació 

  
Gràfic 37.Nombre de treballadors (esquerra) i rang de facturació (dreta). (Font: Elaboració pròpia) 

 

13.2  Impacte del règim de peatge sobre les empreses locals 

Per avaluar l’impacte del règim actual del peatge sobre la competitivitat de les 

empreses locals, es van incloure 7 preguntes a l’enquesta per determinar l’impacte en 

els següents camps: 

 Competitivitat directe 

 Mobilitat obligada 

 Bonificacions 

 Contractació de personal 

 Modificacions del sistema de peatge: vinyeta, abaratiment nocturn, peatge 

d’hora punta 

Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 

Taula 23.Resum de les respostes de l’enquesta  a cada pregunta.(Font: Elaboració pròpia) 

 
Molt 

d’acord 
Bastant 
d’acord 

No gaire 
d’acord 

Gens 
d’acord 

Sense 
resposta 

Pregunta 1. L’impacte econòmic del 
peatge minva la competitivitat de la 
meva empresa 

3 4 2 1 4 

Pregunta 2. El peatge m’obliga a 
realitzar viatges més llargs i costosos 

3 3 3 1 4 
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Molt 

d’acord 
Bastant 
d’acord 

No gaire 
d’acord 

Gens 
d’acord 

Sense 
resposta 

Pregunta 3. Les bonificacions actuals 
als peatges per usuaris VIA-T s’ajusten a 
les meves necessitats 

2 1 3 7 1 

Pregunta 4. El peatge em dificulta la 
contractació de personal adequat per la 
meva empresa 

10 1 2 0 1 

Pregunta 5. Una vinyeta de preu únic 
anual per tota la xarxa d’autopistes 
milloraria el marc actual 

7 2 3 2 0 

Pregunta 6. L’abaratiment del peatge 
en horari nocturn seria positiu sobre la 
teva empresa 

0 0 8 3 3 

Pregunta 7. L’encariment del peatge en 
hores punta seria perjudicial per la 
vostra empresa 

9 1 1 1 2 

 

Així, de la taula anterior destaca el nombre d’empreses (11) d’acord amb què el peatge 

afecta principalment a la contractació de personal adequat de fora de la comarca i en 

que la vinyeta amb un preu anual milloraria el marc actual de la zona (9).  

Hi ha també una clara majoria que opina que l’encariment del peatge en hora punta 

seria perjudicial (10) i per contra, l’abaratiment del mateix en horari nocturn no tindria 

pràcticament impacte (11).  

 

14    PROSPECTIVES DE TRÀNSIT FUTUR 

14.1  Presentació del model de simulació d’escenaris 

A partir d’un model de simulació es realitza una anàlisi de previsió quin seria l’impacte 

sobre el trànsit degut a la implantació de diferents escenaris de peatge escollits per a 

l’anàlisi. El model de simulació s’explica en detall en l’annex de l’estudi. 

Tot i que les conclusions de l’estudi es focalitzen a l’entorn Baix Penedès i Garraf, 

l’àmbit d’anàlisi ha de ser necessàriament més ampli perquè l’AP-7 i l’AP-2 travessen tot 

Catalunya i la supressió del seu peatge desviarà trànsit des d’altres eixos lliures de 

peatge com l’autovia A-2 o l’Eix Diagonal (C-15) cap a aquests eixos.  

Així, l’estudi de trànsit es realitza utilitzant un model de simulació calibrat pel conjunt de 

Catalunya, i amb especial detall a la RMB i a les comarques de Garraf o Baix Penedès. A 

més de cobrir tot Catalunya, considera també els trànsits de pas entre la resta d’Europa 

i Espanya.  

 

Característiques bàsiques del model de simulació: 

• Xarxa viària: el model disposa d’una modelització de la xarxa viària basada en 

cartografia 1:50.000 a la RMB i 1:250.000 a la resta de Catalunya. Inclou tots els 
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nivells de carreteres: bàsica, comarcal i local, i una xarxa principal de carrers que 

donen continuïtat a la malla viària. 

• Matrius de desplaçaments: 

o Vehicle privat: basada inicialment en l’EMO i EMQ 2001, va ser 

actualitzada posteriorment amb l’EMQ 2006 i més recentment a partir 

de l’EMEF i dades de trànsit. 

o Vehicles pesants: basada en l’EPTMC i altres enquestes a vehicles 

pesants realitzades en estudis diversos. 

• Zonificació: 

o Vehicle privat: zones EMO per Catalunya, comunitats autònomes a 

Espanya i França i regions a la resta d’Europa. 

o Vehicles pesants: municipis i polígons industrials a Catalunya, 

comunitats autònomes a Espanya i països a Europa. 

o Repartiment modal: es disposa d’un model que reparteix els viatges 

entre transport públic i vehicle privat en funció del cost de cada 

desplaçament en cada mode de transport.  

o Algorisme d’assignació: el model d’assignació viària utilitza un algoritme 

d’equilibri d’usuari (DUE) que postula que el trànsit es reparteix entre 

rutes alternatives de manera que el cost generalitzat de totes elles 

convergeix cap a un mateix valor. 

 

14.2  Presentació d’escenaris 

Els escenaris del present estudi es proposen dues modificacions sobre el règim de 

peatge actual: 

 Escenari base: Prenent com a referència la situació actual de la xarxa de 

carreteres catalana. L’escenari es correspon amb les tarifes de peatge del 2015 i 

no s’inclou cap nova actuació viària, ni algunes que estan en construcció com la 

connexió AP-2/AP-7 o l’autovia B-40 Abrera-Terrassa, atès que el ritme de les 

obres s’ha demorat en diverses ocasions i no hi ha termini concret sobre la seva 

entrada en servei. 

 Escenari d’equiparació de peatge amb AP-7: Representa establir una rebaixa 

del 45% a les barreres de Vallcarca i Cubelles que passarien a costar 3,3 i 1,99 € 

respectivament. Així, el cost entre Altafulla i Barcelona seria igual per a 

qualsevol dels dos corredors. 

 Escenari vinyeta de la Generalitat: Amb la supressió de totes les barreres de 

peatge de les autopistes catalanes a excepció del Túnel de Vallvidrera (el Túnel 

del Cadí es troba encara en discussió). L’escenari es basa en la proposta de la 

Generalitat d’homogeneïtzar el cost del peatge assimilant-lo a les vinyetes de 

Suïssa i Àustria a partir del 2021. Com s’ha detallat en el capítol 5.3, el preu per 

la vinyeta seria anual i les diferències entre els peatges deixarien de condicionar 

l’elecció de rutes. En termes de modelatge, es considera també el canvi modal 
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que aquest escenari suposaria per a la mobilitat, ja que la quota de transport 

públic disminuiria.  

 

14.3  Resultat Escenari base 

El mapa de trànsit per a l’escenari actual s’exposa a continuació: 

 
Imatge 47.Resultat de trànsit per a l’escenari base. (Font: Elaboració pròpia) 

A partir de les dades d’aforament i un procés iteratiu (veure Annex I) es calibra el model 

per tal d’ajustar el resultat del model a les dades reals de trànsit. En tots els casos l’error 

obtingut no és superior al 15%. 
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Gràfic 38.Resultat del calibratge. En vermell el trànsit real dels aforaments. En blau el resultat del model. 
(Font: Elaboració pròpia) 

 

Els volums de trànsit en el corredor del Garraf es pot separar en tres seccions 

diferenciades d’est a oest (s’analitza el resultat del model, per a poder comparar-lo amb 

els escenaris de proposta): 

o Costes del Garraf, on el repartiment entre la C-32 i la C-31 és del 60/40. La C-32 

té una IMD de 27.500 vehicles al dia i la C-31 de 19.000 v/d. 

o Ronda de Vilanova i la Geltrú amb 17.000 vehicles diaris per l’autopista i 23.000 

per la C-31 en el tram Vilanova i la Geltrú – Cubelles. Així, el repartiment en 

aquest cas és invers al tram anterior amb un 42/58 a favor de la C-31. 

o Tram Calafell – El Vendrell, amb un repartiment igualat d’entorn a 12.000 

vehicles diaris tant per la C-32 com pel tram urbà de la C-31. 

 

L’anàlisi del nivell de servei (NDS) per a l’escenari de referència dóna els següents 

resultats (veure capítol 0 per més informació de com es calcula el NDS): 

Taula 24.Intensitats mitjanes i nivells de servei de la C-32 per tram. Escenari base  (Font: Elaboració pròpia) 

Tram IMD 2015 
IHP (per 
sentit) 

IH100 (per 
sentit) 

NDS HP NDS H100 

Castelldefels-Sitges 30.500 1.144 1.983 B C 

Vilanova-Altafulla 16.275 610 1.058 A B 

 

S’obté un NDS per l’H100 de C en el tram Castelldefels-Sitges i B en el tram Vilanova-

Altafulla. 
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14.4  Resultat Escenari equiparació de peatge amb AP-7 

En el present, es considera l’escenari actual d’infraestructures i règim de peatge a la 

xarxa catalana, i s’introdueix una reducció sobre el peatge de la C-32 per tal d’igualar-lo 

a la tarifa quilomètrica de l’AP-7.  

D’acord a les consideracions anteriors, el resultat de l’assignació per a l’escenari vinyeta 

és el que es mostra a continuació: 

 

 

Imatge 48.Resultat de trànsit per a  l’escenari amb reducció del peatge. (Font: Elaboració pròpia) 

La C-32 canalitzaria al voltant de 52.000 vehicles diaris en el tram de Vallcarca, un 90% 

del trànsit circulant pel corredor litoral C-31 i C-32 conjuntament. L’autopista guanyaria 

uns 25.000 vehicles diaris que captaria principalment de la C-31 i de l’AP-7. Menys 

significatiu serien els nous usuaris per canvi modal que actualment utilitzen el 

ferrocarril. 

La C-31 perdria uns 10.000 vehicles diaris, l’AP-7 uns 14.000 veh/d i l’N-340 uns 1.000 

veh/dia. 

El mapa següent mostra la redistribució i variacions de trànsit a l’entorn global del Gran 

Penedès. En verd els trams que perdrien trànsit i en vermell els que en guanyarien. 
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Imatge 49.Comparativa entre l’escenari actual i l’escenari de reducció del peatge. En vermell els trams on 

incrementa el trànsit. En verd on disminueix. (Font: Elaboració pròpia) 

 

D’acord amb les tres seccions diferenciades sobre la C-32, per aquest escenari el 

repartiment del trànsit del corredor seria completament diferent a la distribució 

anterior: 

o Tram de les Costes del Garraf, on el 90% del trànsit circularia per l’autopista i la 

carretera de les costes del Garraf estaria pràcticament buida. 

o Ronda de Vilanova i la Geltrú on el repartiment seria positiu per a la C-32 amb 

un 76% del trànsit del corredor. 

o Tram Calafell – El Vendrell, amb un repartiment semblant del 77% per 

l’autopista i del 17% per la carretera. 

L’escenari de reducció del peatge tindria efectes negatius des del punt de vista de la 

mobilitat sostenible pel Garraf. La meitat del trànsit de pas entre Barcelona i Tarragona 

passaria a circular pel corredor litoral de la C-32, incrementant-ne el trànsit en un 90%. 

D’altra banda, es captaria part important del trànsit circulant per les costes del Garraf. 

Anàlisi del Nivell de servei de l’autopista 

L’anàlisi del nivell de servei (NDS) per a l’escenari de d’equiparació de peatge amb l’AP-7 

dóna els següents resultats: 

Taula 25.Intensitats mitjanes i nivells de servei de la C-32 per tram. Escenari de reducció del peatge   
(Font: Elaboració pròpia) 

Tram IMD 2015 
IHP (per 
sentit) 

IH100 (per 
sentit) 

NDS HP NDS H100 

Castelldefels-Sitges 52.500 1.969 3.413 C E 

Vilanova-Altafulla 27.000 1.013 1.755 A C 

 

S’obté un NDS per l’H100 de E en el tram Castelldefels-Sitges i C en el tram Vilanova-

Altafulla. 
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Es recomana ampliació de capacitat en una autopista quan supera el nivell D, per tant, 

es requeriria un tercer carril en el tram Castelldefels-Sitges. 

Aquesta anàlisi no contempla la capacitat de la barrera de peatge, que representa un 

coll d’ampolla per al trànsit i que, també caldria ampliar. 

 

14.5  Resultat Escenari Vinyeta de la Generalitat 

D’acord a les estimacions del model, l’escenari amb implantació de la vinyeta proposta 

per la Generalitat tindria un doble efecte: 

o Redistribució del trànsit actual, ja que l’efecte barrera pel cost del peatge 

deixaria de condicionar l’elecció de rutes. En aquest cas els usuaris escollirien 

sempre la ruta més ràpida i amb menys congestió, ja que el cost associat al 

transport es vincula únicament a la distància a recórrer i a la velocitat permesa a 

cada via. 

 

o Captació d’usuaris del transport públic, que es desplaçarien cap al mode privat. 

S’estima una captació de 24.788 nous vehicles diaris provinents del mode 

col·lectiu. 

D’acord a les consideracions anteriors, el resultat de l’assignació per a l’escenari vinyeta 

és el que es mostra a continuació: 

 
Imatge 50.Resultat de trànsit per a  l’escenari Vinyeta. (Font: Elaboració pròpia) 

La C-32 canalitzaria al voltant de 74.000 vehicles diaris a la barrera de Vallcarca, un 97% 

del trànsit circulant pel corredor litoral C-31 i C-32 conjuntament. Així, 

comparativament l’autopista guanyaria uns 46.000 vehicles diaris que captaria de l’AP-

7, la C-31 (entorn a uns 17.000 vehicles/dia) i pel propi canvi modal d’usuaris actuals del 

ferrocarril que es canviarien al vehicle privat. 
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Com en l’anàlisi de l’escenari anterior, el mapa següent mostra la redistribució i 

variacions de trànsit a l’entorn global del Gran Penedès. En verd els trams que perdrien 

trànsit i en vermell els que en guanyarien. 

 
Imatge 51.Comparativa entre l’escenari actual i l’escenari vinyeta. En vermell els trams 

on incrementa el trànsit. En verd on disminueix. (Font: Elaboració pròpia) 

 

L’impacte sobre l’autopista del Mediterrani (AP-7) seria pràcticament nul, ja que 

combinaria diferents efectes: d’una banda a l’alliberar les barreres captaria trànsit del 

corredor A-2 entre Lleida i Barcelona, captaria també trànsit de l’N-340 (sobretot entre  

El Vendrell i Vilafranca del Penedès) i finalment traspassaria trànsit cap a la C-32 al Baix 

Penedès i el Garraf. La carretera C-31 quedaria reduïda a una carretera paisatgística 

amb trànsit residual. 

Per les seves característiques de traçat i tarifa de peatge, l’escenari demostra que la C-

32 sud seria l’autopista on hi hauria un major increment de trànsit de tot Catalunya. Si 

s’arribés als 75.000 veh/dia la secció actual tindria un nivell de servei F (congestió) a 

l’hora 100, i s’accentuaria a les hores punta de les operacions tornada de l’estiu. El fort 

increment de trànsit a l’autopista C-32 faria necessària una ampliació a tres carrils. 

 

Anàlisi del Nivell de servei de l’autopista 

L’anàlisi del nivell de servei (NDS) per a l’escenari d’equiparació de peatge amb l’AP-7 

dóna els següents resultats: 

Taula 26.Intensitats mitjanes i nivells de servei de la C-32 per tram. Escenari Vinyeta 
 (Font: Elaboració pròpia) 

Tram IMD 2015 
IHP (per 
sentit) 

IH100 (per 
sentit) 

NDS HP NDS H100 

Castelldefels-Sitges 75.000 2.813 4.875 D F 

Vilanova-Altafulla 50.000 1.875 3.250 C D 
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S’obté un NDS per l’H100 de F en el tram Castelldefels-Sitges i C en el tram Vilanova-

Altafulla. Això implica greus problemes de congestió en més de 100 hores a l’any. 

Es fa necessària l’ampliació de capacitat a tres carrils en el tram Castelldefels-Sitges. 

Recalculant el NDS amb aquesta ampliació donaria NDS D en el tram Sitges-Castelldefels 

(seria acceptable): 

 

D’acord amb les tres seccions diferenciades sobre la C-32, per aquest escenari el 

repartiment del trànsit del corredor seria completament diferent a la distribució 

anterior: 

o Tram de les Costes del Garraf, on el 97% del trànsit circularia per l’autopista i la 

carretera de les costes del Garraf estaria pràcticament buida. 

o Ronda de Vilanova i la Geltrú on el repartiment seria positiu per a la C-32 amb 

un 77% del trànsit del corredor. 

o Tram Calafell – El Vendrell, amb un repartiment semblant del 83% per 

l’autopista i del 17% per la carretera. 

 

Reflexió de l’escenari Vinyeta des del punt de vista de la mobilitat  

Un escenari de supressió de peatges seria ineficient des del punt de vista de la mobilitat 

ja que implicaria una incentivació de l’ús del vehicle privat (ja que comporta una 

reducció global dels costos de transport en aquest mode) reduint així l’ús del transport 

públic.  

A més, l’aplicació de la vinyeta suposaria un cost de rescat d’aquelles autopistes que 

acaben la concessió més enllà de 2021 (veure capítol següent). 

 

15 EFECTE DE LA VINYETA EN EL RESCAT DE LES 
AUTOPISTES 

Un escenari de supressió de peatges seria ineficient des del punt de vista de la mobilitat 
ja que implicaria una incentivació de l’ús del vehicle privat (ja que comporta una 
reducció global dels costos de transport en aquest mode) reduint així l’ús del transport 
públic.  

En termes econòmics l’escenari vinyeta implica el rescat d’aquelles autopistes que 
finalitzen la seva concessió més enllà del 2021, entre elles la C-32 sud.  

D’acord a l’estudi del 2015 (Garola, A. 2015), el cost del rescat de la C-32 sud oscil·laria 

entre els 637 M€ i els 759 M€ a compensar per part de l’Administració a la 

concessionària AUCAT.   
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16    CONCLUSIONS 

Àmbit d’estudi 

El conjunt format per la comarca del Garraf i el sud del Baix Penedès es caracteritza 

principalment per ser de les comarques amb menor densitat de població de Catalunya. 

Hi predomina l’ús residencial i el motor econòmic de les dues és el sector serveis (entre 

un 74 i un 81% del VAB). El sector industrial té poca rellevància i es concentra 

principalment entorn al municipi de Vilanova i la Geltrú i del nus AP-2/AP-7.  

 

L’autopista C-32 

En el tram de la C-32 entre Castelldefels i  El Vendrell, existeixen un total de tres 

estacions de peatge: el peatge troncal de Vallcarca, el troncal de Cubelles, i el d’accés a 

Calafell. El tram entre els municipis de Sitges i Vilanova i la Geltrú és lliure de peatge: 

 En termes de tarifes quilomètriques, i prenent estrictament el tram de 

pagament, la barrera de Vallcarca és la tercera més cara de Catalunya amb 

0,58 €/km, únicament per darrera de Túnel del Cadí (1,37 €/km) i Túnels de 

Vallvidrera (0,72 €/km).  

 La barrera de Cubelles seria la quarta amb 0,30 €/km.  

 La resta d’autopistes de pagament tenen tarifes quilomètriques de l’ordre 

d’entre 0,09-0,17 €/km. 

 La tarifa per a vehicles pesants és un 78% superior a la dels turismes, la segona 

més gran de les connexions amb Barcelona.  

Referent al sistema de bonificacions existeix d’una banda un descompte important a la 

C-32 sud (entre el 26,5% – 30%) exclusiu per a turismes usuaris del Via T en dia 

laborable i des del primer ús per la C-32 sud, mentre que d’altra, no s’apliquen 

descomptes per a residents o empreses localitzades a la zona, com succeeix al Túnel del 

Cadí. 

 

Desequilibri territorial degut al peatge 

Per als desplaçaments amb Barcelona, les comarques del Garraf i Baix Penedès es 

troben penalitzades respecte les homòlogues del Maresme i Alt Penedès. La tarifa 

quilomètrica entre Sitges i  El Vendrell cap a Barcelona és de les més elevades després 

de Sant Cugat i Rubí. 

El cost mitjà del peatge repercutit per la distància quilomètrica entre els municipis de 
la costa del Garraf i Baix Penedès cap a Barcelona és el segon més elevat de Catalunya 
després de Sant Cugat i Rubí a través dels Túnels de Vallvidrera.  

Per a relacions internes dins de l’àmbit, el tram Sitges-Calafell és el desplaçament amb 

el cost per turismes més elevat dels analitzats, incloent desplaçaments interns al 

Maresme, Garraf-Baix Penedès i Alt Penedès. La tarifa mitjana interna per a turismes és 

de 0,17€/km, que representa un 40% més car que al Maresme i el doble que a l’Alt 
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Penedès. Per a pesants aquesta diferència s’accentua fins representar un 50% superior 

al Garraf i Baix Penedès que en altres comarques com el Maresme.  

 

L’impacte del peatge sobre els costos del transport 

L’anàlisi dels costos del transport establert per municipis demostra com el cost del 

peatge i el pes que aquest té sobre el cost total del desplaçament suposa una clara 

penalització per a les comarques del Garraf i dels municipis costaners del Baix Penedès 

respecte la resta de la regió metropolitana. El peatge per a lleugers representa per 

sobre un 35% del cost global del transport i en pesants sobre un 16%.  

 

Efecte del peatge sobre la mobilitat 

La infraestructura de transport públic i la penalització que el peatge suposa pel vehicle 

privat, fan que el Garraf tingui una de les quotes de transport públic més altes de tota 

la RMB  61% i d’un 73% en les relacions amb Barcelona. Aquest valor està per sobre la 

mitjana d’accés a Barcelona, que es troba entorn al 40-45%. 

A la comarca del Baix Penedès domina el mode privat en les relacions amb les 

comarques veïnes (Garraf, Alt Penedès i Tarragonès), amb una quota del 49%.   

 

Anàlisi del trànsit 

A partir de les dades d’aforaments del 2015 es caracteritza el trànsit sobre la C-32: 

 El tram C-32 entre Sitges i la Ronda de Vilanova i la Geltrú que arriba a 43.600 
veh/dia l’any 2015. 

 El tram C-32 entre Sitges i Castelldefels, té una IMD de 30.537 veh/dia (5,6% de 
vehicles pesants) i el tram entre Comarruga i Vilanova i la Geltrú canalitza entre 
15.000 i 20.000 veh/dia. 

 

La comparació de l’evolució històrica de diferents variables econòmiques vinculades al 

trànsit (trànsit global a la RMB, trànsit a les autopistes, trànsit a la barrera del Garraf i 

PIB) conclou que com més alt sigui el peatge en una via, major és la sensibilitat a 

creixements i caigudes de trànsit lligades a l’evolució de l’economia regional. És a dir, a 

més peatge, majors caigudes de trànsit quan hi ha recessió econòmica. Aquest fet posa 

de rellevància que els territoris que tenen la mobilitat condicionada a una via de peatge 

pateixen més l’efecte de les crisis econòmiques ja que els condicionen la mobilitat per 

damunt d’altres territoris.  

 

Accidentalitat 

La carretera C-31 entre El Vendrell i Castelldefels va tenir un 3 morts per accident l’any 

2016 i 1 mort l’any 2015 mentre l’autopista C-32 va tenir un 2 morts l’any 2016 i 1 mort 

l’any 2015. 
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Les víctimes mortals acumulades en aquestes dues vies en el període 2011-2016 són 8 

morts per la C-31 i 8 morts per la C-32 (una mitjana d’1,3 morts anuals a cadascuna de 

les dues vies). 

Destaca que el tram de la C-32 es troba en el segon lloc dels trams més segurs de la 

xarxa viària catalana segons l’anuari estadístic 2016.  

Un efecte positiu de l’eliminació del peatge és que es traspassaria trànsit de la C-31 cap 

a la C-32 que és una via més segura. 

 

Efecte del peatge sobre l’economia local i enquestes amb les empreses 

En base a les dades analitzades, es pot concloure el següent: 

 La transformació demogràfica del Garraf i del Baix Penedès es correspon amb 

el període d’obertura del perllongament de la C-32 sud, amb creixements 

notables especialment en el Baix Penedès. En la darrera dècada no obstant 

existeix un estancament del conjunt demogràfic català. 

 

 El Garraf és la comarca amb menor valor del PIB per habitant de la Regió 

Metropolitana, amb valors similars al Maresme i Baix Penedès. 

 

 Gairebé tots els indicadors econòmics analitzats posen de rellevància l’efecte 

negatiu de la crisis sobre les comarques, significativament més notable que en 

la resta de la Regió Metropolitana. Així, l’evolució del PIB, del teixit empresarial 

i del sector industrial es van veure molt afectats en el període 2009 – 2013. 

 

 Domini clar del sector serveis en l’economia local al Garraf i Baix Penedès, que 

respon a les característiques de zona costanera amb entorns d’oci que atrauen 

visitants. L’estructura del VAB ve condicionada per la seva geogràfica i 

l’accessibilitat als mercats, fent que l’Alt Penedès tingui un major potencial per a 

la localització d’indústries, degut a la confluència de vies d’alta capacitat com la 

AP-7 i la C-15 en el territori.  

 

 El massís del Garraf contínua constituint una barrera física malgrat l’autopista 

per a la contractació de professionals de fora. Aquest fet posa de relleu la seva 

dependència en els mercats laborals de les comarques veïnes, la desocupació i 

la manca d’oportunitats laborals a la comarca. 

 

o Només el 12% dels ocupats provenen de fora la comarca, fet que 

reflecteix les dificultats de contractació externa que indiquen les 

empreses a les seves enquestes. 

o La localització de El Vendrell com a punt mig entre el Barcelonès i el 

Tarragonès permet que la comarca tingui major capacitat d’atraure 

personal qualificat (25%), especialment del Tarragonès.  
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 El Garraf es caracteritza per una baixa oferta de sòl per a activitats industrials 

(2%) degut a la pressió de l’ús residencial en el teixit urbà i a la presència del 

massís. L’ocupació dels PAEs és del 49%. 

 

 Baixa competitivitat en el mercat logístic vers altres comarques veïnes, amb 

preus de venda i lloguer de naus logístiques elevats a Vilanova i la Geltrú 

respecte altres municipis, i molt baixos a El Vendrell.  

 

 L’enquesta a empreses locals destaca la percepció de que el peatge afecta 

principalment a la contractació de personal de fora de la comarca (80%) i en 

que la vinyeta amb un preu anual milloraria el marc actual de la zona (64%). 

 

Escenaris amb equilibri de peatge amb el corredor AP-7  

L’escenari de reducció del peatge tindria efectes negatius des del punt de vista de la 

mobilitat sostenible pel Garraf. La meitat del trànsit de pas entre Barcelona i Tarragona 

passaria a circular pel corredor litoral de la C-32, incrementant-ne el trànsit en un 90%. 

D’altra banda, es captaria part important del trànsit circulant per les costes del Garraf.  

S’obté un NDS per l’H100 de E en el tram Castelldefels-Sitges i C en el tram Vilanova i la 
Geltrú-Altafulla.  

Es recomana ampliació de capacitat en una autopista quan supera el nivell D, per tant, 

es requeriria un tercer carril en el tram Castelldefels-Sitges. 

 

Escenari Vinyeta  

D’acord a les estimacions del model de simulació de trànsit, l’escenari amb implantació 
de la Vinyeta proposada per la Generalitat tindria un doble efecte:  

1. Una redistribució del trànsit actual, ja que l’efecte dissuasiu pel cost del 

peatge deixaria de condicionar l’elecció de rutes. Es produiria un transvasament 

de trànsit de carreteres convencionals cap a autopistes, que implicaria una 

millora de la seguretat i una reducció dels accidents greus i mortals a la xarxa 

viària. Al mateix temps, la vinyeta també suposaria un traspàs de trànsit entre 

autopistes i autovies, per exemple del corredor AP-7 cap al corredor C-32 o de 

l’A-2 cap a l’AP-2. 

2. Una captació d’usuaris del transport públic, que es desplaçarien cap al mode 

privat, i que produirien un lleuger increment de trànsit  a les carreteres.  

S’estima que, amb la implantació de la vinyeta, la C-32 sud seria l’autopista que 

experimentaria un major increment de trànsit de tot Catalunya. 

 Es preveu que més de la meitat del trànsit de pas entre Barcelona i Tarragona 

passaria a circular pel corredor litoral de la C-32, incrementant-ne el trànsit en un 

90%.  
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 A més, es captaria una part important del trànsit circulant per la C-31 amb un doble 

efecte positiu: (1) s’elimina trànsit de pas pels municipis del tram el Vendrell-

Vilanova i la Geltrú, i (2) es redueix el trànsit a les costes del Garraf, carretera amb 

una alta perillositat pel seu traçat sinuós i la falta de vorals. 

Així, la C-32 podria arribar a volums de trànsit de 75.000 veh/dia, produint congestió 

que s’accentuaria a les hores punta de les operacions tornada de l’estiu i que faria 

necessària una ampliació de la capacitat de l’autopista. 

 
 
Cost del rescat de l’autopista per a l’aplicació de la vinyeta  

Un escenari de supressió de peatges seria ineficient des del punt de vista de la mobilitat 
ja que implicaria una incentivació de l’ús del vehicle privat (ja que comporta una 
reducció global dels costos de transport en aquest mode) reduint així l’ús del transport 
públic.  
 
En termes econòmics l’escenari vinyeta implica el rescat d’aquelles autopistes que 

finalitzen la seva concessió més enllà del 2021, entre elles la C-32 sud. D’acord a un 

estudi de 2015 (Garola, A. 2015), el cost del rescat de la C-32 sud oscil·laria entre els 

637 M€ i els 759 M€ a compensar per part de l’administració a la concessionària AUCAT. 
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17  ANNEX 1: QÜESTIONARI DE L’ENQUESTA 
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18  ANNEX 2: MODEL DE SIMULACIÓ DE TRÀNSIT 

La previsió de mobilitat i trànsit s’ha realitzat utilitzant un model de previsió de trànsit 

de Catalunya desenvolupat per l’empresa MCRIT i utilitzat en multituds d’estudis. 

El model inclou un model de previsió de la demanda de trànsit a les carreteres de la 

xarxa bàsica de Catalunya concebut com a eina de suport a la Planificació Territorial. El 

model treballa sobre un graf de transports que inclou totes les infraestructures que 

permet calcular els costos de transport entre les diferents zones utilitzant els diferents 

modes de transport. Permet simular la redistribució del trànsit provocada per una 

determinada actuació viària, així com els estalvis de temps i altres indicadors socials i 

ambientals que se’n deriven. 

La taula següent detalla els estudis destacats realitzats per MCRIT mitjançant aquest 

sistema de modelització de trànsit: 

Projecte Client 
Període de 

realització 

Estudi d'impacte de la supressió de peatges a la xarxa viària de l'àrea 

metropolitana de Barcelona 
AMB 2017 

Actualització de la previsió de trànsit entre 2017 i 2040 de les següents 

concessions viàries de Cedinsa a Catalunya: Eix Transversal (C-25 Les Oluges-

Caldes), Eix del Ter (C-17 Centelles-Ripoll), Eix del Llobregat (C-16) i Eix d’Aro (C-

31, C-35 i C-65) 

CEDINSA 2017 

Estudi de trànsit de l'A-62 entre Tordesillas i Venta de Baños Esteyco 
2017 

Estudi de trànsit del perllongament de la B-40 entre Abrera i Vilafranca del 

Penedès i del desdoblament de la carretera B-224 
Ajuntament de Masquefa 2017 

Aforaments, enquestes, actualització matriu OD, calibració del model de trànsit i 

avaluació d’escenaris actual i futurs de les rondes de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona 2017 

Desenvolupament d’un model d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat i les 

emissions a l’atmosfera de les mesures del PMMU del AMB 
IERMB 2016-2017 

Millora de les característiques superficials del ferm i re-estudi de la secció 

transversal. Carretera C-55 i C-58, tram: Collbató - Castellbell i el Vilar 
ESTEYCO – Direcció General de Carreteres 2016-2017 

Preliminary appraisal on the traffic forecast made by the client for shadow toll 

concessions in Catalonia 
CEDINSA 2016 

Previsió de trànsit 2016-2039 de les concessions de CEDINSA a Catalunya: Eix 

Transversal C-25, Eix del Ter C-17, Eix del Llobregat C-16 i Eix d'Aro C-31, C-35 i C-

65 

CEDINSA 2016 

Estudi de trànsit de l’accés de la C-32 a Mataró Park Abertis 2016 

Avaluació de l'estudi de microsimulació de trànsit general al Centre Direccional de 

Cerdanyola del Vallès 
Consorci Parc de l’Alba 2016 

Estudi de trànsit associat a la nova mobilitat generada pel Parc Alba Consorci Parc de l’Alba 2015 

Estudi de trànsit del desdoblament de la carretera GI-682 Blanes-Lloret Abertis 2015 

Anàlisi de trànsit del corredor Blanes-Lloret en període estival Ajuntament de Lloret 2015 

Estudi de trànsit de la fase d’obres de l’enllaç 100 de la C-32 a Mataró. Sacyr 2015 

Estudi de trànsit del projecte de remodelació dels enllaços 99 i 100 de l'autopista 

C-32 a Mataró 
Abertis 2015 

Estudi de trànsit de del perllongament de l'avinguda dels Països Catalans i la 

connexió amb la Plaça Prat de la Riba, a Manresa 
Ajuntament de Manresa 2015 

Estudi de trànsit per a "l'Étude de faisabilité d'une liaison permanent entre 

l'auroroute A4 et la ville de Bizerte, Tunis” 
TEC4 Ingenieros Consultores 2014-2015 

Estudi de trànsit del perllongament Blanes-Lloret de l’autopista C-32 Abertis 2014 

Estudi de Trànsit enllaç Sitges centre - Autopista C-32 Sud Abertis 2014 

Estudi de Microsimulació de trànsit en una refineria a Kuwait APIA XXI 2014 

Assistència tècnica per a l'estudi de trànsit d'un aparcament per a vehicles 

pesants a la Zona Franca 
CIMALSA 2014 

Estudi de trànsit per a l'establiment de 4 vies free-flow a l'estació de peatge de 

Vallvidrera (Barcelona) 
Túnels de Barcelona i Cadí SA 2014 

Estudi de trànsit per al projecte d'una nova rotonda a la plaça de la Bonavista de 

Manresa 
Ajuntament de Manresa 2013 

Estudi de trànsit a la estació de peatge de Cardedeu (AP7) Abertis 2013 

Estudi de trànsit amb la implantació de l'eurovinyeta a l'Eix Transversal C-25 Infraestructures.cat 2013 

Estudi de trànsit d'un nou vial al sud de Sant Cugat del Vallès, en el marc de la 

modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la desafecció de la reserva 
Barcelona Regional 2013 
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Projecte Client 
Període de 

realització 

urbanística de la Via de Cornisa 

Estudi de trànsit bàsic en el marc de l'Estudi Informatiu de millora general. 

Variant de la carretera BV-5303 entre l'enllaç de la C-17,PK 49+500, i el PK 7+000 

de la BV-5303. Tram: Balenyà - Seva 

SAEM Engineria 2012-2013 

Estudi de trànsit nova carretera corredor eix Congost-Vallès Oriental C-17 pk 

18+100 al 30+250 
UTE ESTEYCO-TRANSFER 2012 

Estudi de trànsit accessos 11,12 i 13 de la C16 TABASA 2012 

Mapa de Trànsit RMB 2010 ATM 2012 

Estudi de trànsit en el marc de la licitació de la concessió del Túnel de Vallvidrera CEDINSA 2012 

Estudi de previsió de trànsit del pas de Comiols UTE Esteyco 2011 

Estudi de previsió de trànsit del Túnel de Vallvidrera, en base als requeriments del 

BEI 

TABASA Infraestructures i Serveis de 

Mobilitat, S.A 
2011 

Estudi de trànsit de la millora general. Desdoblament de l'eix transversal. Enllaç 

de la C-25 amb l'autovia A-2. Carretera C-25. Pk 235+800. Tram: Caldes de 

Malavella. Clau ET-DC-05068.9 

Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2010 

Anàlisi de les necessitats d’ampliació de capacitat de l’autopista Pau Casals (C-32) 

entre Castelldefels i Sitges en l’horitzó el PITC 

Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques – Generalitat de Catalunya 
2009 

Estudi de trànsit. Condicionament de l'Eix Tàrrega-Balaguer-Alfarràs. C-53 I C-26. 

Vilagrassa-Alfarràs 
Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2009 

Impacte del TAV sobre el trànsit de les autopistes ACESA-ABERTIS 2009 

Estudi de trànsit en el centre de Vic Ajuntament de Vic 2009 

Estudi de trànsit de la Ronda del Maresme en el marc del Estudi informatiu Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2009 

Estudi de trànsit de la Ronda del Maresme. En col·laboració amb Transfer i 

Esteyco 
Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2009 

Estudi de trànsit al Corredor del Maresme ACESA-ABERTIS 2009 

Mapes de trànsit a la xarxa viària de Catalunya pels anys 2004 i 2007  
Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques 
2009 

Estudi de trànsit de l'Autopista de La Conreria Túnels de Vallvidrera 2009 

Estudi de trànsit Sant Carles de la Ràpita-Albatàrrec Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2008 

Estudi de trànsit del Tram de l'A-2 entre Calatayud i Alfajarín SEDESA 2007 

Estudi de Mobilitat de la nova carretera Berga-Bagà Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2006 

Estudi de trànsit en el marc de l'estudi informatiu de la Autovia Barcelona-

Vilafranca del Penedès  

VILAFRANCA UTE: EUROESTUDIOS, S.L – ETT, 

S.A. 
2006 

Estudi de trànsit de l’Eix de la C-17 Centelles-Ripoll  Dragados Concesiones 2006 

Estudi de trànsit del Desdoblament de l'Eix Transversal (C-25) Cervera-Caldes de 

Malavella  
Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2006 

Estudi de Viabilitat de la nova carretera Berga-Bagà  Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2006 

Estudi de Mobilitat del Desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) Cervera-Caldes 

de Malavella 
Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2006 

Estudi de trànsit. Implantació de la Logis Penedès 
Centrals i infraestructures per a la mobilitat i 

les activitats logístiques S.A. (CIMALSA) 
2006 

Estudi de trànsit de l’Eix de la C-17 Centelles-Ripoll  Dragados Concesiones 2006 

Estudi de trànsit de la N-340 Barcelona-Vilafranca del Penedès en el marc de 

l'Estudi Informatiu 
Ministerio de Fomento 2005-2006 

Estudi de trànsit de l'Eix Maçanet-Platja d'Aro (C-35, C-65, C-31) Dragados Concesiones 2005-2005 

Estudi de previsió de trànsit de l'Eix Transversal (C-25) GISA, DGC (DPTOP, Generalitat de Catalunya) 2005-2006 

Estudio de Previsión de tráfico del Eje Villafranca - El Burgo de Ebro  OHL Concesiones 2005 

Estudi de Viabilitat del Desdoblament de la C-35/C-65/C-31 Maçanet de la Selva-

Castell-Platja d’Aro  
Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2005 

Estudi de viabilitat del desdoblament de la C-17. Tram Centelles-Ripoll. GISA, DGC (DPTOP, Generalitat de Catalunya) 2005 

Estudi de trànsit en una autopista amb peatge directe. Cas del projecte Parbayón-

Zurita 
ACS 2005 

Estudio de previsión de tráfico del Eje Villafranca - El Burgo de Ebro  OHL Concesiones 2005 

Estudi de trànsit del desdoblament de la C-14 Reus-Alcover  Gestió d'Infraestructures, S.A.U 2005 

Anàlisi estratègica de trànsit als accessos de la xarxa bàsica de la Plataforma 

Logística del Delta del Llobregat 
Autoritat Portuària de Barcelona - APB 2003 

 

 

El model de previsió té una estructura clàssica seqüencial de 4 etapes: 
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Imatge 52.Estructura del model de previsió de demanda. (Font: Elaboració pròpia) 

El model cobreix la mobilitat de viatgers en tots els modes de transport (vehicle privat i 

transport públic) tant urbana com interurbana, tant de viatgers com de mercaderies (de 

vehicles pesants) que es desplaça per l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, es 

considera la mobilitat interna, de connexió i de pas.  

El graf utilitzat en el model és més detallat a l’àrea metropolitana, però és també 

complert per a tot Catalunya per les relacions de connexió i de pas amb l’àrea 

metropolitana així com amb Europa. 

 

  
Imatge 53.Nivell de detall del graf a escala municipal (esquerra) i europea (dreta). (Font: Elaboració pròpia) 
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Imatge 54.Detall del model sobre l’entorn de la RMB. (Font: Elaboració pròpia) 

 

18.1  Modelització de les xarxes de transport 

El model de xarxes incorpora utilitats de modelització de xarxes de transport que 

permet: (1) la construcció de grafs navegables per a tots els modes; (2) el càlcul de 

temps de viatge; (3) l’assignació de matrius de viatges. 

Les dades bàsiques que incorpora el sistema SIG són: 

o Límits administratius: municipis, límits de zona EMO i límits de secció censal. 

o Xarxes de transport: carreteres, línies ferroviàries, estacions ferroviàries i 

parades d’autobús. El graf disposa d’una modelització de la xarxa viària basada 

en cartografia 1:50.000 a la RMB i 1:250.000 a la resta de Catalunya. Inclou tots 

els nivells de carreteres: bàsica, comarcal i local, i una xarxa principal de carrers 

que donen continuïtat al graf. Serveis de transport públic de superfície. 

o Dades de trànsit viari: es disposa de les dades d’aforaments de les diferents 

administracions. 

o Per a cada tram viari, el model conté tota la informació necessària per al 

desenvolupament del model de previsió de trànsit: velocitats de les vies, 

capacitats, peatges, estacions d’aforament de trànsit, intensitats de trànsit 

1975-2007. 

 

18.2  Matrius de trànsit introduïdes al model 

El model treballa amb les matrius de viatges separades per mode lleuger i pesant. 

Les matrius han estat segmentades de la següent manera: 

o Matriu de viatgers de curt i mitjà recorregut 
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o Matriu de viatges de llarg recorregut 

o Matriu de viatges de pas per Catalunya 

o Viatges amb Origen i destinació als aeroports 

o Matriu de mercaderies interiors a Catalunya 

o Matriu de mercaderies d’entrada i sortida de Catalunya 

o Matriu de mercaderies de pas per Catalunya 

o Matrius de mercaderies amb origen i destinació als Ports i en especial a la PLD 

Les matrius han estat creades a partir de diverses fonts: 

o Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) elaborada l’any 2001. 

o Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de l’any 2001 posteriorment 

actualitzada al 2006 i més recentment a partir de l’EMEF i de dades de trànsit. 

o Enquesta Permanent del Transport de Mercaderies per Carretera (EPTMC), per 

a la construcció de la matriu de vehicles pesants. 

o Enquestes Frontur. 

 

18.3  Zonificació del model 

Es defineix un àmbit intern d’estudi (àrea metropolitana de Barcelona) i un àmbit 

d’estudi extern (resta de Catalunya) que permet considerar els trànsits amb un o dos 

extrems fora de l’àmbit intern (relacions de connexió i de pas). 

La zonificació de l’àrea d’influència de l’estudi és una tasca necessària per a la 

modelització que serveix per a discretitzar les relacions entre l’oferta de transports i la 

demanda. Es tracta d’un element crític en el treball ja que tots els resultats es referiran 

a la zonificació adoptada. Els principis bàsics per generar una zonificació raonable per a 

estudis d’aquest tipus es troba a Ortúzar i Willumsen (2001, secció 3.4).  

Per al disseny de les zones es consideraran els següents criteris generals: 

o La zonificació ha de ser compatible amb altres divisions administratives. 

o Les zones han de ser d’un mida tal que minimitzi l’error de la suposició de que 

totes les seves activitats es concentrin al centroide.  

o Les zones han de ser, en la mesura possible, homogènies en quant a l’ús del sòl 

i/o la composició de la població. 

o Els límits de les zones han de ser compatibles amb cordons interns i línies 

pantalla, i amb zonificacions d’estudis anteriors; també és important que els 

límits no estiguin definits per artèries importants de la xarxa viària primària. 

o La forma de les zones ha de permetre una fàcil determinació del seu centroide. 

o No és necessari dividir l’àrea d’estudi en zones d’igual mida. 

La zonificació finalment considerada per a la mobilitat urbana no es correspon a cap 

divisió administrativa i s’adopten els centroides disponibles al model utilitzat en la 

diagnosi del PMMU. Per a la resta de desplaçaments de vehicles lleugers la zonificació 

correspon a zones EMO pels municipis de la RMB i comarques per a la resta de 

Catalunya. Per a les mercaderies, la zonificació adoptada és a nivell municipal situant els 

centroides en els centres generadors i atraients com el port de Barcelona (que es 

desagrega en sectors), polígons industrials, etc. 
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18.4  Model de repartiment modal 

Per al càlcul de l’impacte de les diferents mesures sobre el canvi modal s’utilitza el 

model de repartiment modal disponible calibrat a partir de l’EMO 2001 per als viatges 

entre Barcelona i els municipis situats sobre els corredors de Rodalies Renfe i FGC ja que 

presentaven volums de viatges elevats i en els que el transport públic és 

majoritàriament ferroviari, que és més fàcilment caracteritzable que el transport per 

autobús. 

Està basat en formulacions Logit, que associen a cada mode una quota modal en funció 

del seu cost generalitzat en relació al de la resta de modes. Permet obtenir canvis en la 

quota modal a partir de la variació dels costos entre cada parella OD pels diferents 

modes de transport que impliquen les diferents mesures. 

 
 

On, PTPC: Probabilitat de transport públic 

 PVP: Probabilitat de vehicle privat 

 %TPC: Quota de transport públic 

 %VP: Quota de vehicle privat 

 CTPC: Cost del desplaçament en transport públic 

 CVP: Cost del desplaçament en vehicle privat 

El calibratge del model de repartiment modal consisteix en determinar els paràmetres 𝜆 

i 𝛿 

Les funcions de costos generalitzades (en euros) per cadascun del modes de transport 

són les següents: 

Xarxa de carreteres 

 

   
paarrggvv FPFCFCFCFVTTCG   

On, 

 vT : Temps de viatge per carretera 

 VT : Valor del temps. El valor escollit és el que maximitza l’R2 de la regressió 

 
gC : Cost del carburant 
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rC : Resta de costos operatius 

 aC : Cost d’aparcament. S’adopten valors proporcionals al pes demogràfic dels 

municipis 

 P : peatge. S’ha calculat el peatge real de cada relació. En el cas de relacions que 
poden realitzar-se per itineraris amb o sense peatge, s’ha establert un valor mitjà 

 iF  : Factors que prenen valors entre 0 i 1 i que tenen en compte la percepció de 

l’usuari per cadascun dels paràmetres calculats. S’han deixat lliures els valors dels 
factors per tal que es maximitzi l’ R2 de la regressió 
 

Xarxa de transport públic  

 

  kvveeddoo FKVTFTFTFTFTCG   

On, 

 oT
: Temps d’accés a l’estació d’origen 

 dT
: Temps d’accés des de l’estació final fins a la destinació 

 eT
: Temps d’espera. Es calcula en funció de l’interval de pas en hora punta. És la meitat 

d’aquest interval de pas i es limita a 10 minuts com a màxim per cada servei 

 vT
: Temps de viatge 

 VT : Valor del temps. El valor escollit és el que maximitza l’R2 de la regressió 

 K : Tarifa. Es considera el valor d’un viatge en T-10 en funció del número de zones 

 iF
 : Factors que prenen valors entre 0 i 1 i que tenen en compte la percepció de 

l’usuari per cadascun dels paràmetres calculats. S’han deixat lliures els valors dels 
factors per tal que es maximitzi l’ R2 de la egressió 

 

 
Imatge 55.Paràmetres per al càlcul del repartiment modal. (Font: Elaboració pròpia) 

Destaquen els supòsits inicials: 

o El vehicle privat parteix amb 6,45 € d’avantatge de cost percebut respecte al 

ferrocarril. 
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o El temps d’espera del ferrocarril és penalitzat per l’usuari 3 vegades més que el 

de viatge. 

o El peatge és percebut 1,5 vegades més car que el seu preu real. 

El model de repartiment modal s’aplica per increments per absorbir els errors de 

calibratge. 

 

18.5  Algoritme d’assignació de trànsit 

El procés d’assignació de les matrius de viatges sobre la xarxa modelitzada o d’elecció 

de ruta utilitzat està basat en el concepte de l’equilibri de l’usuari, el qual postula que 

s’arriba a l’equilibri en aquella situació de repartiment de viatges entre rutes 

alternatives en què cap usuari pot minimitzar els seus costos de viatge (cost 

generalitzat) utilitzant altra ruta diferent a l’assignada. 

El model d’assignació ha de tenir en compte el conjunt de costos que intervenen en 

l’elecció de la ruta per part de l’usuari, de manera que selecciona el seu itinerari per 

anar d’una zona origen a un zona destí d’acord amb el minin cost generalitzat possible. 

En tractar-se d’un procés interactiu, els viatges es van assignant a diferents rutes 

alternatives a mesura que s’igualen els costos (els temps de recorregut varien en funció 

dels volums de trànsit assignats als arcs i la capacitat dels mateixos). 

L’expressió de cost generalitzat adoptada és la següent: 

 

LPeatgeLCOVTTCG   

On, 

 VT: valor o cost del temps de viatge expressat en €/hora. Es prenen valors diferents pels 

vehicles lleugers (9,85 €/hora) i VP (20,2 €/hora) 

 T: temps de viatge (hores) 

 Peatge: tarifa quilomètrica de peatge (€/km) 

 CO: cost d’operació per quilòmetre recorregut (€/km). Es considera un cost de 0,06 

€/km pels vehicles lleugers i de 0,66 €/km pels pesants: distància recorreguda en el 

viatge (km) 
 

Cadascun dels atributs de l’expressió anterior s’obté del model de xarxes (a partir dels 

atributs de cost als arcs) per cada classe d’usuari, les quals perceben el valor del temps 

de diferent forma. 
Per tant, resulta necessari caracteritzar la xarxa amb els elements i paràmetres 

necessaris per definir el cost generalitzat del viatge de la forma més fidel possible: 

o Temps de recorregut en els arcs: depèn de la capacitat (nombre de carrils i tipus 

de via) i de les funcions flux-demora (velocitat de recorregut depèn del volum 

de trànsit a l’arc). 

o Tarifes de peatge aplicables per tipus de vehicle: identificació dels arcs de 

peatge i tarifes a l’àmbit d’estudi. 
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o Costos d’operació dels vehicles: determinant el cost d’operació unitari 

repercutit i percebut pels usuaris de cada tipus de vehicle. 

La matriu de viatges està segmentada en vehicles lleugers i en vehicles pesants. Els 

paràmetres de valor del valor del temps i de costos operatius per a cada usuari utilitzats 

al calibratge són els següents: 

Taula 27.Costos unitaris operatius (CO) i del Temps (VT) segons tipus de vehicle. (Font: Elaboració pròpia            

Matriu de viatges CO (€/km) VT (€/h) 

Vehicles lleugers de curt i mitjà recorregut  0,09 9,85 

Vehicles pesants 0,38 20,2 

Els valors adoptats per als vehicles lleugers es basen en les enquestes de preferències 

declarades realitzades en el marc de l’Estudi de trànsit de l’autopista de la Conreria” de 

Juliol 2008 de TABASA. Per als vehicles pesants s’adopten els valors utilitzats en l’anàlisi 

cost-benefici de l’estudi “L’autovia orbital B-40: un quart cinturó, una variant de la N-II o 

un eix perimetral?” de juny de 2004 de la Cambra de Comerç de Barcelona, actualitzats 

a 2014. 

L’efecte de la capacitat en el temps de viatge es determina mitjançant una funció que 

relaciona el temps de viatge amb el volum de trànsit.  

)(0 xftt   
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Gràfic 39.Corba velocitat – Intensitat/Capacitat  (Font: Elaboració pròpia) 

 

18.6  Calibratge del model 

El procés de calibratge consisteix en reproduir els volums de vehicles observats en els 

principals corredors. Es determinen en primer lloc, els punts de control amb dades de 

trànsit per tal de garantir la reproducció dels volums observats en el període de 

simulació.  

El desenvolupament de calibratge és un procés iteratiu en el que es van ajustar els 

paràmetres del model de manera que es minimitzi la diferència entre els valors simulats 

i les dades dels punts de control. Entre els paràmetres ajustats es troben velocitats, 

capacitats de la via i cost del peatge en termes unitaris de cada autopista. Les matrius 

de viatges (que corresponen a l’hora punta d’un dia mig laborable) s’assignen a la xarxa 

viària i s’ajusta amb les dades de trànsit dels aforaments disponibles per a l’any 2015. 

El resultat del calibratge es mostra a continuació, en l’entorn de la RMB: 
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Imatge 56.Resultat del calibratge. En negre la dada de trànsit real. En vermell  l’estimada pel model. (Font: 

Elaboració pròpia) 

En termes de tarifes el resultat de calibratge es mostra a la taula següent: 

Taula 28.Tarifes de peatge quilomètriques introduïdes al model. (Font: Elaboració pròpia)            

 Tarifes 2015 
Vehicles lleugers 

(Cat II) 
Vehicles pesants 

(Cat III) 
Vehicles pesants 

(Cat IV) 

AP-2 0,105 €/km 0,178 €/km 0,265 €/km 

AP-7 València-Salou 0,118 €/km 0,183 €/km 0,215 €/km 

AP-7 Salou-Molins de Rei 0,096 €/km 0,174 €/km 0,219 €/km 

AP-7 Granollers-La Jonquera 0,103 €/km 0,166 €/km 0,210 €/km 

C-16 Túnel de Vallvidrera 3,73 € 5,86 € 7,79 € 

C-16 Barrera de Les Fonts 1,39 € 2,03 € 3,08 € 

C-16 Barrera Sant Vicenç 4,26 € 6,38 € 7,45 € 

C-16 Barrera Manresa 2,14 € 3,21 € 3,74 € 

C-16 Túnel del Cadí 11,67 € 25,47 € 30,55 € 

C-32 Troncal Vilassar de Mar 1,37 € 2,20 € 2,74 € 

C-32 Troncal Arenys de Mar 2,27 € 3,65 € 4,55 € 

C-32 Troncal Santa Susanna 1,12 € 1,79 € 2,23 € 

C-32 Accés Alella 0,37 € 0,59 € 0,74 € 

C-32 Accés Premià 0,86 € 1,38 € 1,72 € 

C-32 Accès Sant Andreu Llavaneres 0,87 € 1,41 € 1,75 € 

C-32 Accès Sant Vicenç de Montalt 1,08 € 1,73 € 2,15 € 

C-32 Accés Arenys de Mar 1,33 € 2,13 € 2,65 € 

C-32 Troncal Vallcarca 6,42 € 11,32 € 13,89 € 

C-32 Troncal Cubelles 3,84 € 6,78 € 8,31 € 

C-32 Accés Cubelles 2,05 € 3,63 € 4,44 € 

C-32 Accés Calafell 0,60 € 1,06 € 1,30 € 
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C-33 Barrera de Mollet 1,61 € 2,60 € 3,23 € 

Les tarifes d’AUTEMA són de dia feiner 

La tarifa del túnel de Vallvidrera correspon al període vall 

Les tarifes no inclouen descomptes 
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