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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

Una de les iniciatives per millorar la vida sostenible dins d’una ciutat consisteix a 

proporcionar als ciutadans una xarxa ciclable extensa i segura, de forma que se’n 

potenciï el seu ús. En aquesta línia, la ciutat de Barcelona incorpora un seguit de 

mesures dins del seu Pla de Mobilitat Urbana per assolir una mobilitat més sostenible, 

segura, equitativa i eficient. 

Aquest treball es basa a analitzar de forma estadística i geoespacial les dades 

obertes referents a la infraestructura ciclable de la ciutat de Barcelona, els aforaments 

de les vies, els sinistres associats a aquest mitjà de transport i els agents 

contaminants. Superposant tota aquesta informació permetrà entendre les actuacions 

de l’Ajuntament per impulsar aquesta iniciativa sostenible. 

En definitiva, el producte resultant consistirà en un visor interactiu que facilitarà la 

inspecció de les dades de forma espacial i temporal. En concret, l’aplicació d’ArcGIS 

Online (AGOL) estarà composta per pestanyes, on cadascuna d’elles es correspondrà 

amb una temàtica d’estudi.  

Cada apartat contindrà capes de dades geoespacials prèviament tractades i 

analitzades a R i a ArcGIS Pro, ambdues eines vinculades a través del connector R-

ArcGIS Bridge, potenciant així l’anàlisi. Finalment, amb un Story Maps Series es 

construirà el visor, el qual internament incorporarà aplicacions amb comparatives, 

gràfiques i widgets creats amb Configurable Apps, Dashboards i Web AppBuilder, 

respectivament. Aquest visor enriquit serà publicat a AGOL per a la seva compartició. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

One of the initiatives to improve sustainable life in a city consists in providing citizens 

with a large and secure cyclable network, so that its use is enhanced. Along these 

lines, the city of Barcelona is incorporating a set of measures within its Urban Mobility 

Plan to achieve a more sustainable, safe, equitable and efficient mobility. 

This work is based on the statistical and geospatial analysis of the open data referring 

to the cycling infrastructure of the city of Barcelona, the traffic capacity of the roads, 

the accidents associated with this means of transport and the polluting agents. 

Overlaping all this information will allow to understand the actions of the City Council 

to promote this sustainable initiative. 

To sum up, the resulting product will consist of an interactive viewer which will 

facilitate a spatio-temporal inspection of the data. Specifically, the ArcGIS Online 

application (AGOL) will be composed of tabs, each of which will correspond to a study 

topic.  

These sections will contain layers made up of geospatial data previously treated and 

analyzed with R and ArcGIS Pro, both tools linked through the R-ArcGIS Bridge 

connector, to enhance the analysis. Finally, a Story Maps Series will be built, which 

will internally incorporate comparision applications, graphs and widgets created with 

Configurable Apps, Dashboards and Web AppBuilder, respectively. This enriched 

viewer will be published in AGOL for sharing. 
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1 Introducció 

1.1  Context i justificació del Treball 

Els inicis del carril bici a Barcelona van sorgir als anys 80 com a reivindicació per part 

d’un col·lectiu d’usuaris, els Amics de la Bici, que veien que en altres ciutats europees 

comptaven amb una xarxa condicionada, per aquest tipus de mitjà de transport, que 

facilitava el desplaçament urbà. 

Arran d’aquests moviments, al 1983 l’Ajuntament de Barcelona va construir el primer 

carril bici oficial, però amb unes condicions de seguretat qüestionables. Era una via 

reaprofitada de paviment empedrat, en la qual encara figuraven els raïls de l’antic 

tramvia. A més, aquest espai només estava disponible per a l’ús ciclable durant els 

dies festius [1]. 

Tot i això, als inicis dels anys 90, l’excés de l’ús del transport privat, promogut fins 

aquell moment pel model americà, i el rebuig social al transport públic per part de la 

ciutadania, deixaven entreveure una situació futura insostenible. Aquest fet va portar a 

la Diputació de Barcelona a treballar en estudis de mobilitat sostenible per realitzar 

actuacions de millora de la seguretat viària, de la reducció de la contaminació i del 

consum energètic. D’aquesta iniciativa va sorgir el primer Pla de Mobilitat Urbana 

(PMU) d’Igualada del 1990-1994, el qual tenia per objectiu donar prioritat als vianants i 

ciclistes en l’entorn urbà [2]. 

Gairebé una dècada més tard, al 13 de juny del 2003 es va aprovar la Llei de mobilitat 

de Catalunya (9/2003) on, en l’Art 2, es fomentava els transports de baix impacte 

ambiental com la bicicleta i, en l’Art 9, es promovia l’elaboració dels PMU a nivell 

municipal, amb una vigència de 6 anys. A més, s’establia l’obligatorietat d’aquest Pla 

pels municipis amb més de 20.000 habitants i per aquells que, per normativa local, 

haguessin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà [3]. 

Des d’aleshores, en el cas del municipi de Barcelona, s’han executat dos plans, el 

PMU 2008-2012, i el PMU 2013-2018, i s’està treballant en les accions definides en el 

tercer Pla amb l’horitzó 2024. En concret, el model de mobilitat que està construint 

Barcelona estableix 4 eixos estratègics [4]: 

 Mobilitat sostenible. Promoure l’ús de la bicicleta, els desplaçaments a peu i en 

transport públic, evitant el vehicle privat contaminant. 

 Mobilitat segura. Protegir a les persones més vulnerables: ciclistes, vianants i 

motoristes; aplicant mesures per reduir l’accidentalitat. 

 Mobilitat equitativa. Garantir l’accés als transports sostenibles: bicicleta i 

transport públic; a la totalitat de la població. 

 Mobilitat eficient. Optimitzar les rutes de transport públic col·lectiu per incentivar 

el seu ús i reduir els costos derivats dels desplaçaments innecessaris. 

https://1library.co/document/zw55eolz-pla-local-seguretat-viaria-barcelona-versio-presentacio.html
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/documents/pmu_sintesi_catala.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/12/PMU-abstract-final-Premsa-20201201-v1-lowres.pdf
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Sota aquests pilars estratègics, es defineixen un conjunt de línies d’actuació per 

reconduir la ciutat cap a un nou model que fomenti el creixement econòmic, la cohesió 

social i el medi ambient, millorant la qualitat de vida dels seus ciutadans. Aquest canvi 

queda reflectit esquemàticament en la figura 1, on s’esmenten les accions de millora. 
 

 
Font: Ajuntament de Barcelona (Mobilitat i Transport) 

 

Figura 1. Línies d'actuació del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 

 

 

En aquest escenari, el Treball de Final de Màster (TFM) proposat es centra a analitzar, 

dins l’àmbit de transport sostenible i equitatiu, la modalitat de la bicicleta, la qual 

permet realitzar desplaçaments a distàncies raonables amb la mateixa llibertat que 

ofereixen els vehicles privats. A més, destaca l’avantatge que és un transport que 

requereix una inversió mínima pel ciutadà, a diferència d’un vehicle privat eco, que 

redueix l’espai públic ocupat, i que minimitza les emissions de CO2, tal com es mostra 

en la comparativa de la figura 2. 

 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 

Figura 2. Taules comparatives dels transports amb llibertat d’horari d’ús 
 

Seguint l’objectiu principal del PMU 2024 en l’àmbit de la bicicleta i els vehicles de 

mobilitat personal (VMP) [5], “ampliar i millorar la infraestructura ciclable i les 
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condicions de seguretat viària, aparcament i intermodalitat de la bicicleta i els VMP” 

[6], es veu la necessitat de poder analitzar l’evolució d’aquests indicadors durant la 

vigència del Pla. 

Actualment, les diverses Institucions comparteixen en obert múltiples conjunts de 

dades en formats diversos, però no es disposa d’un espai específic habilitat per 

relacionar-les totes i permetre realitzar una anàlisi en concret. 

Així doncs, aquest estudi tindrà un doble ús, per una banda, servirà per a 

l’Administració com a eina de seguiment de les línies d’actuació referents a l’àmbit 

ciclable del Pla. I per altra banda, com a eina de difusió i promoció de l’ús d’aquest 

mitjà de transport per als ciutadans. 

En aquest sentit, el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) resultant del TFM permetrà 

a l’Administració veure com ha anat evolucionant la infraestructura ciclable i avaluar 

l’ús que en fan els ciutadans d’aquestes vies, comparant-les amb la volumetria de 

tràfic. D’aquesta forma es podrà observar si realment es produeix un canvi d’estil en el 

mode de transport a la ciutat. 

Aquesta anàlisi s’estendrà per estudiar els sinistres en els quals es troben involucrats 

els ciclistes, per entendre en quines situacions es produeixen aquests accidents i 

poder plantejar millores i/o accions mitigadores.  

Finalment, s’analitzaran les mesures dels agents contaminants per estimar si les 

iniciatives sostenibles repercuteixen en la seva disminució, millorant així la qualitat de 

l’aire de la ciutat. 

De cara als ciutadans, aquest mapa interactiu els proporcionarà la mateixa informació 

que ofereix el visor de l’Ajuntament de Barcelona [7], però amb l’addició dels punts 

negres que denotaran les zones amb més sinistralitat, així com les zones menys 

contaminants per poder realitzar rutes més adients per practicar l’esport. 

 

 

 

1.2  Motivació 

Quan vaig implementar l’“Ontologia per a la cerca dels punts més idonis per carregar 

el vehicle elèctric a Barcelona” en el TF del Grau d’Enginyeria Informàtica, vaig tenir 

contacte amb dades geoespacials. De fet, en el producte resultant, vaig integrar el 

model RDF desenvolupat amb un projecte existent, per poder projectar les estacions 

de càrrega en el mapa de la ciutat i complementar així els càlculs espacials amb un 

component visual. 

En aquest Màster vaig cursar l’assignatura d’Anàlisi de Dades Geoespacials i vaig 

veure el gran potencial de les eines SIG. Aquestes permeten extreure informació tenint 

en compte el context geogràfic en què succeeix un fet, així com poder sobreposar 

capes de dades geogràfiques diferents per prendre decisions més precises. Per 

aquest motiu, tenia molt clar que volia realitzar un treball complet, d’inici a fi, on poder 

aplicar aquestes tècniques en un cas real sobre la ciutat en la qual treballo. 



4   

Tant la temàtica que vaig elegir pel TFG com la del TFM giren entorn de mitjans de 

transport ecològics per així contribuir a endarrerir el canvi climàtic, perquè estic molt 

conscienciada amb el medi ambient. 

A més, en aquest cas tenia especial interès, abans de la pandèmia, d’adquirir un 

vehicle de mobilitat personal per poder-me desplaçar per la ciutat sense necessitat de 

dependre dels horaris dels transports públics. Per tant, com a ciutadana m’interessa 

conèixer millor aquest tipus de vies ciclables i els possibles punts conflictius per 

moure’m de forma segura. 

 

 

 

1.3  Objectius del Treball 

En aquest treball es realitzarà l’estudi de la infraestructura ciclable de Barcelona entre 

els anys 2017 i 2020. En particular, es vol analitzar com ha anat augmentant el nombre 

de quilòmetres habilitats, tenint en compte les diferents tipologies de vies dedicades a 

aquest mitjà de transport. 

També entre aquestes dates, es pretén avaluar l’aforament d’aquestes vies ciclables 

respecte a l’aforament del graf viari concorregut per trànsit rodat, tot veient l’evolució 

temporal d’aquesta diferència. 

A més, per comprovar si es redefineixen el disseny dels trams ciclables existents per 

millorar la seguretat dels ciutadans, s’analitzarà estadísticament i visualment si els 

punts d’alta sinistralitat desapareixen al llarg del temps, així com si varia la seva causa 

i/o ubicació. 

Per últim, amb aquestes mesures es pretén observar si els agents contaminants de 

l’aire realment disminueixen en aquelles zones on ha augmentat l’ús d’aquest mitjà de 

transport urbà. 

 

 

1.3.1 Hipòtesi (objectiu principal) 

L’objectiu principal és comprovar que, amb les accions sobre bicicletes del PMU de 

Barcelona per fomentar la mobilitat sostenible, on s’inclou l’ampliació de la xarxa, 

augmenta l’ús de les vies, disminueixen les col·lisions i millora la qualitat de l’aire. 

 

 

1.3.2 Objectius parcials (preguntes d’investigació) 

Per arribar a l’objectiu descrit serà necessari assolir un seguit de passos parcials, els 

quals es poden dividir en dos grans blocs. Per una banda, es troben els objectius de 

caràcter general, derivats de la realització d’un projecte final de màster. Per altra 

banda, en el segon bloc, s’engloben tots aquells objectius més concrets i específics de 

la realització d’aquest projecte en qüestió. 
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Objectius generals 

(1) Investigar altres iniciatives existents definint l’estat de l’art. 

(2) Executar el projecte seguint un model iteratiu per anar millorant el producte. 

(3) Documentar el procediment realitzat durant el TFM. 

(4) Sintetitzar el treball en una presentació. 

(5) Defensar el projecte. 

(6) Publicar els productes generats a l’Oberta en Obert de la UOC. 

 

Objectius específics 

(1) Obtenir les fonts de dades obertes per a l’estudi. 

(2) Analitzar estadísticament amb R les dades obtingudes. 

(3) Construir els conjunts geoespacials de cada temàtica amb R. 

(4) Traspassar les dades d’R a ArcGIS Pro utilitzant la connexió R-ArcGIS Bridge. 

(5) Realitzar una anàlisi geoespacial utilitzant ArcGIS Pro. 

(6) Generar amb ArcGIS Pro les capes de dades pel visor interactiu. 

(7) Publicar el visor a ArcGIS Online (AGOL). 

(8) Incorporar widgets i gràfiques al visor web amb les aplicacions d’AGOL. 

(9) Permetre interactuar amb l’aplicatiu per analitzar la informació i extreure 

coneixement. 

 

 

 

1.4  Enfocament i mètode seguit 

L’estratègia seguida per aconseguir el producte final d’aquest TFM serà la de 

desenvolupar un visualitzador nou per incorporar els quatre factors comentats a 

analitzar: evolució de la infraestructura ciclable, ús de la xarxa de transport, punts de 

col·lisions ciclistes, i mesures de les diferents partícules contaminants a l’aire. 

Actualment, hi ha disponibles diversos mapes de consulta individualitzats d’aquests 

fets, però manca el visor conjunt que permeti estudiar els factors relacionats que es 

promouen en el PMU de Barcelona en la iniciativa ciclable. Per tant, es reaprofitarà la 

informació oberta facilitada en els diversos portals Institucionals, ja en format 

geoespacial, però es realitzarà una neteja i/o filtratge previ per mostrar les dades 

adequades al cas d’estudi. 

Evidentment, no és viable intentar enregistrar dades d’àmbits tan diversos de tot un 

municipi com Barcelona, i que a més aquestes siguin històriques, quan es troben 

disponibles i accessibles des de portals legítims. 

Així doncs, es parteix d’una sèrie de dades que permet evitar la fase de captura i 

directament es poden recopilar aquelles dades existents que siguin d’interès per 

l’estudi. 

De cara a la fase de tractament de dades, s’implementaran scripts en R per processar-

les i analitzar-les estadísticament, tot generant els conjunts de dades que, 

posteriorment, s’importaran a l’eina ArcGIS Pro com a capes. Ambdues eines estaran 

connectades a través de la llibreria R-ArcGIS Bridge. 
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En referència al visor resultant, aquest s’adaptarà a la configuració de les capes 

d’ArcGIS Pro i es compartirà a través d’ArcGIS Online. En concret, el visor web 

d’AGOL estarà creat a partir dels aplicatius Configuration Apps, Dashboards, Web 

AppBuilder (WAB) i Story Map; per complementar l’anàlisi geoespacial. Finalment, 

aquest mapa interactiu s’utilitzarà per extreure les conclusions que permetran avaluar 

la hipòtesi inicial. 

Pel que fa al desenvolupament, s’optarà per seguir la proposta metodològica d’adaptar 

el procés unificat a les activitats específiques de construcció d’un SIG [8], de forma 

que s’incorporen en l’arquitectura del procés unificat les fases bàsiques de 

desenvolupament d’un SIG. 

En la següent taula es mostra la metodologia de desenvolupament proposada, 

adaptant els entregables per aquest cas del TFM. 

Fase Activitats Entregables 

Inici 
 Plantejament del problema 
 Delimitació de l’àrea geogràfica 
 Visualització de l’abast de l’estudi 

 

Elaboració 

 Pla de desenvolupament del programari 
 Obtenir dades 
 Anàlisi i estudi integral de les variables 
 Identificar i localitzar els elements d’estudi 
 Arquitectura del sistema 
 Model de dades 
 Model de disseny 

 Gantt de la planificació 

 Fitxers orígens de dades 

 Esquema de l’arquitectura 
del programari 

 

Construcció 

 Caracterització de les entitats espacials 
 Pre-processament i càrrega de la informació 

 Anàlisi estadística 
 Anàlisi espacial 

 Proves del sistema 

 Capes geoespacials finals 

 Resultat de les anàlisis 
 

Transició 

 Implantació del SIG 
 Anàlisi de la informació 
 Generació de resultats 
 Acceptació del producte 

 SIG en funcionament 

Font: Adaptació de la taula de Santander-Castillo et al. 
 

Taula 1. Metodologia de desenvolupament proposada, adaptada al cas del TFM 

 

A més, es proposa la metodologia àgil de Scrum per a la gestió del projecte, d’aquesta 

manera s’anirà millorant el producte final de forma iterativa i incremental. Així doncs, 

es complementa el procés unificat afegint sprints durant la implementació del SIG. 

 

 

 

1.5  Planificació del Treball 

Per dur a terme aquest TFM és necessari disposar dels següents recursos: 

 Software: 

o R Studio, com a entorn de programació per tractar les dades i realitzar 

un primer estudi estadístic. 

o Llibreries d’R, específiques pel tractament de dades geoespacials. 
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o R Markdown, per a la maquetació dels scripts. 

o ArcGIS Pro (trial version), com a eina SIG en local per a la construcció 

de les capes i l’anàlisi d’aquestes. 

o R-ArcGIS Bridge, com a connector de dades entre R i ArcGIS Pro per 

facilitar el traspàs de les dades entre eines. 

o ArcGIS Online, com a eina SIG al núvol per la publicació del visor 

interactiu. 

o Web AppBuilder, Configurable Apps, Dashboards i StoryMaps 

(developers edition), com aplicatiu per incorporar widgets dins el visor 

web, utilitzar plantilles existents, generar gràfiques estadístiques i 

agrupar els visors de les temàtiques, respectivament. 

o Microsoft Word, Project i Power Point, per redactar la memòria, 

realitzar el Gantt, així com el suport de la presentació. 

o GitHub, per publicar l’estudi realitzat a R, els fitxers d’origen, les capes 

finals i els elements per enriquir el visor d’AGOL. 

o Jira, per gestionar les tasques a realitzar en cada sprint. 
 

 Hardware: 

o Un portàtil intel core i7, CPU de 2.4 GHz, 8 GB de RAM, amb Windows 

8.1, per al desenvolupament del producte final. 

Pel que fa a la realització del treball, aquest s’ha dividit en 6 fases, les quals estaran 

marcades pels enunciats de les proves d’avaluació continua (PAC) i per la defensa 

final. Tot seguit, es passa a detallar quines són les tasques que s’engloben en 

cadascuna de les fases. 

Fase 1: definició i planificació del treball final 

Tasques a realitzar: 

 Dur a terme una investigació general de la idea inicial del TFM.  

 Elegir el títol del treball i les paraules clau que el descriguin.  

 Resumir la proposta de la temàtica del TFM.  

 Contextualitzar i justificar el treball.  

 Explicar la motivació personal.  

 Establir els objectius i, en conseqüència, l’abast del projecte. 

 Determinar la metodologia i el procés de desenvolupament del treball.  

 Marcar la planificació del treball amb la descomposició de la feina en tasques.  

 

Fase 2: estat de l’art o anàlisi del mercat 

Tasques a realitzar: 

 Cercar investigacions i projectes semblants que intenten resoldre la mateixa 

problemàtica, és a dir, analitzar el mercat per definir l’estat de l’art. 

 Refinar els passos definits inicialment (si es cau). 

 Cercar i seleccionar les llibreries, APIs i/o widgets oberts a utilitzar. 

 

Fase 3: disseny i implementació del treball 

Aquesta fase es divideix en 6 sprints. El primer d’ells conté les següents tasques:  

 Definir un diagrama de blocs del TFM per estructurar el treball. 



8   

 Preparar l’entorn amb la instal·lació i configuració de les eines necessàries (R 

Studio, llibreries d'R i R Markdown...). 

 Crear un compte de developer a ArcGIS i obtenir els permisos necessaris. 

 Profunditzar en l’estudi de dades geoespacials i la configuració del SIG. 

 

Del segon al cinquè sprint es duen a terme les tasques per implementar el producte 

final de forma incremental, incorporant una nova capa en cada sprint: 

 Cercar el conjunt de dades obertes per l’estudi. 

 Analitzar el conjunt de dades elegit, per definir el model del domini. 

 Tractar les dades i analitzar-les estadísticament a R. 

 Incorporar les dades a ArcGIS Pro a través del connector R-ArcGIS Bridge. 

 Crear i configurar la visió de la capa a ArcGIS Pro. 

 Analitzar les dades geoespacialment. 

 

En l’últim sprint s’acaba de generar el producte amb les següents tasques:  

 Exportar les capes en format shapefile (SHP) amb les dades finals. 

 Importar les capes a AGOL. 

 Crear els visors de cada temàtica a AGOL utilitzant widgets (WAB), plantilles 

configurables (Configurable Apps) i gràfiques (Dashboards). 

 Fusionar els visors de les temàtiques en una única aplicació web amb Story 

Map Series. 

 Crear a R conjunts per enriquir els visors d’AGOL.  

 Crear i publicar el visor definitiu a AGOL. 

 Publicar l’estudi d’R a GitHub. 

 

Fase 4: redacció de la memòria 

Tasques a realitzar: 

 Extreure conclusions del treball realitzat. 

 Indicar les línies de treball futures. 

 Generar la memòria final a partir de la documentació creada en les fases 

anteriors, tot refinant-la. 

 

Fase 5:  presentació i defensa del projecte 

Tasques a realitzar: 

 Resumir els aspectes més importants del TFM i plasmar-los en un Power Point. 

 Elaborar el vídeo de presentació. 

 

Fase 6:  defensa pública 

Tasques a realitzar: 

 Presentació del treball davant el tribunal. 

 Respondre les preguntes dels membres del tribunal. 

 

En acabar el TFM, aquest serà publicat al repositori de la UOC, l’Oberta en Obert (O2). 

 

A continuació, la figura 3 mostra el cronograma, mitjançant l’ús d’un diagrama de 

Gantt, de la planificació temporal de les tasques anteriorment anomenades, junt amb 

la inclusió de les dates claus corresponents a les entregues de les PACs. 
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Figura 3. Diagrama de Gantt amb la planificació del TFM 
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1.6  Breu sumari de productes obtinguts 

Com a resultat d’aquest projecte s’han obtingut els següents productes: 

 Un conjunt de fitxers ZIP i CSV (T1.infraestructura_ciclable, 

T2.aforaments, T3.accidentalitat, T4.qualitat_aire, graf_viari i 

unitats_administratives) descarregats de la web de l’Ajuntament de 

Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que inclouen totes les dades inicials 

d’estudi.  

 L’script desenvolupat en R (codi_R_TFM_analisi_ciclable_BCN.Rmd) per 

carregar, tractar i analitzar estadísticament les dades dels fitxers anteriors i 

traspassar-les a ArcGIS Pro. 

 Un fitxer HTML (index.html) generat en executar l’script anterior amb Knit. 

Aquest HTML conté maquetat el codi R Markdown, l’output i l’explicació dels 

passos realitzats. Comentar que s’ha elegit aquest nom de fitxer perquè GitHub 

Pages el reconegui i el renderitzi automàticament. 

 Un conjunt de fitxers ZIP (T1.infraestructura_ciclable, T2.aforaments, 

T3.accidents i T4.qualitat_aire) exportats d’ArcGIS Pro, amb els 

shapefiles de les capes de cada temàtica a mostrar en el visor. 

 Un conjunt de fitxers CSV (estadistiques), GIF (estacionsQA i 

usBicicleta) i ZIP (accidentats) obtinguts de l’execució del codi R, per 

enriquir el visor. 

 Un visor web interactiu, publicat a AGOL, amb els estudis de les temàtiques 

del present treball.  

 

 

 

1.7  Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

Aquesta memòria s’ha estructurat en dos grans apartats. En la primera d’elles, 

s’introdueixen les temàtiques d’estudi considerades en aquest TFM, tot mostrant la 

rellevància per l’anàlisi. En aquest apartat, s’exposen conceptes, mètriques i estudis 

previs de cada temàtica, que serveixen de guia i definició de l’abast d’aquest projecte.  

Per altra banda, en la segona part es documenta tot el procés pràctic que s’ha dut a 

terme per l’obtenció, tractament i anàlisi de les dades de les temàtiques, així com el 

desenvolupament del producte resultant. Respecte a l’anàlisi estadística, s’han 

incorporat les gràfiques més notables en la memòria, però es pot consultar l’estudi 

complet en el fitxer de codi (R i HTML). 
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2 Estat de l’art 

En aquest TFM s’estudia com ha evolucionat la mobilitat sostenible amb bicicleta en el 

període del 2017 al 2020 en la ciutat de Barcelona. S’ha de tenir en compte que l’últim 

any d’estudi haurà de reflectir el comportament derivat de la crisi sanitària, mostrant el 

primer confinament de mitjans de març [9] al juny [10], així com les mesures 

postpandèmia per contribuir en la reducció dels contagis de la COVID-19. 

En concret, en aquesta anàlisi de la mobilitat s’han marcat 4 línies d’investigació: 

(1) Infraestructura ciclable 

(2) Ús de la bicicleta 

(3) Seguretat en els desplaçaments 

(4) Contaminació ambiental 

 

Així doncs, a continuació s’introdueixen els casos d'estudi existents de cada temàtica 

que serviran com a punt de partida del TFM. Finalment, s’expliquen les decisions que 

s’han pres en referència a la tecnologia utilitzada durant aquest treball. 

 

 

 

2.1  Infraestructura ciclable 

L’any 2015 a Barcelona [11] es van comptabilitzar 120 km habilitats per carrils bici 

sobre un total de 1.369,37 km de carrers, el que suposava un 8,5% de quilometratge 

ciclable. Aquest traçat, però, no era considerat eficient pel fet de presentar 

discontinuïtats.  

Per això, es va promoure la pacificació de certes zones de la ciutat: nucli antic, zones 

de prioritat invertida, superilles...; així com la convivència de les bicicletes amb els 

vehicles de motor, establint zones amb reducció de velocitats. 

En conseqüència, la xarxa urbana per bicicletes està composta per diferents tipus de 

vies, les quals en determinen el seu ús i la seguretat dels usuaris. 

 

 

2.1.1 Tipologia de vies 

La reforma de la Llei de tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat vial 

(19/2001), defineix la classificació de les vies ciclables en funció del grau de 

segregació amb el tràfic (motoritzat i peatonal), i de la seva correspondència respecte 

a la via principal [12]. En concret, s’especifiquen les següents variants: 

(a) Via ciclista. Engloba tota via senyalitzada per a la circulació de bicicletes. 

(b) Carril bici. Via adossada a la via principal, exclusivament reservada per 

bicicletes, delimitada amb marques viàries per separar-la de la resta de tràfic 

rodat. 

(c) Carril bici protegit. Carril bici que compta amb elements laterals que el 

separen físicament de la calçada i de la vorera. Aquests carrils poden ser: 
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o Unidireccional. S’ubica un en cada costat de la via. 

o Bidireccional. S’ubica en un únic costat de la via i en permet la 

circulació en ambdós sentits. 

(d) Vorera bici. Via compartida entre ciclistes i vianants on, mitjançant 

senyalitzacions, es reserva un espai per a la circulació de les bicicletes. 

(e) Pista bici. Via exclusiva per bicicletes segregada del tràfic motoritzat i 

independent de la calçada. 

(f) Caminal pedalable (ronda verda). Via ciclista compartida amb múltiples 

usuaris (peatons, patinadors, persones amb mobilitat reduïda...), independent 

de la xarxa viària que transcorre per espais naturals. 

 

Altrament, en els manuals i les recomanacions de disseny de vies ciclistes també 

s’estableix un conjunt d’espais de convivència [13,14]: 

(g) Carrer bici. Zona de circulació compartida entre ciclistes i automòbils, limitada 

a 30 km/h, on les bicicletes tenen prioritat sobre la resta de vehicles.  

(h) Carrer peatonal de plataforma única. Zona compartida entre ciclistes i 

peatons, on la prioritat està invertida a favor dels vianants. Aquesta compta 

amb una limitació de velocitat de 20 km/h i no té definit un sentit de circulació. 

 

En la següent figura es mostren gràficament les característiques distintives dels espais 

habilitats per circular en bicicleta [15], obviant el concepte genèric de via ciclista.   

 
Font: Adaptació de González Martín, A. 

 

Figura 4. Tipologies de vies ciclables. (b) Carril bici, (c) Carril bici protegit, (d) Vorera bici,      
(e) Pista bici, (f) Ronda verda, (g) Carrer bici, (h) Carrer peatonal de plataforma única 

 

Finalment, arran de la COVID-19, per mantenir així les distàncies de seguretat entre 

els ciutadans, a Barcelona es van habilitar nous espais per facilitar l’ús de la bicicleta 

com a mitjà de transport. En concret, es van definir els corredors bici, els quals es 

corresponen amb carrils d’autobús i taxi on s’ha afegit la bicicleta, com es mostra en la 
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figura 5 [16]. Així com s’estableixen carrers pacificats, on es redueix la circulació a un 

sol carril de vehicles compartit amb bicis, limitant la velocitat a 30 km/h. 

 
 

Font: Ajuntament de Barcelona 
 

Figura 5. Simulació d'un corredor bici 

 
 

2.1.2 Característiques constructives 

La Direcció General de Trànsit (DGT) estableix per normativa un conjunt de 

característiques geomètriques que ha de complir cadascuna d’aquestes vies per 

garantir la seva qualitat. Entre aquestes mesures s’estipula una amplada mínima 

necessària per a la correcta circulació dels ciclistes, tenint en compte l’entorn de cada 

tram [17].   

En aquest sentit, al municipi d’Alcalà d’Henares es va realitzar un estudi sobre la 

qualitat i l’eficiència de la xarxa ciclista existent [18], on un dels factors analitzats va 

ser si les dimensions de cada tipus de via s’adequava al reglament. El resultat de 

l’estudi determinaria si s’havia de redissenyar la xarxa per millorar la seva 

infraestructura. 

Per això, es va definir la següent taula d’amplades amb les mides mínimes, màximes i 

recomanades per cada tipologia de via marcades per la DGT. Tot seguit, es va 

procedir a realitzar mesuraments en el terreny del conjunt de trams que formaven el 

traçat, els quals van ser categoritzats atenent els llindars establerts en: valor inferior al 

mínim, valor mínim, valor mitjà, valor màxim o superior.  

Tipo 
Anchura (m) 

Mínima Recomendada Máxima 

Pista-bici 
Único = 1,5 
Doble = 2,5 

Único = 1,5 
Doble = 2,75 

Único = 1,5 
Doble = 2,75 

Vía Compartida Interurbana 2,5 2,75 5 

Ciclo-senda 2,5 2,75 5 

Carril-bici Protegido 1,8 1,9 2,0 

Carril-bici (no protegido) 
Único = 1,8 
Doble = 2,5 

Único = 1,9 
Doble = 2,75 

Único = 2 
Doble = 3 

Carril de coexistencia 3,25 3,5 4 

Acera-bici 2,5 2,75 3 

Calles peatonales X X X 

Font: Núñez Lucena, Juan José 

Taula 2. Amplada de les vies ciclables 
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Tal com es pot veure en la figura 6, l’estudi mostrava que la qualitat de la 

infraestructura era millorable pel que feia referència al compliment de les mesures de 

seguretat establertes per la DGT. 

 
Font: Núñez Lucena, Juan José 

 

Figura 6. Mapa de la tipologia de vies ciclables d'Alcalà d'Henares i mapa de la classificació 
d’aquestes en funció de la seva amplada 

 

Aquesta anàlisi no és viable en el cas d’estudi de Barcelona, perquè l’Ajuntament 

proporciona les dades dels trams ciclables categoritzades en tres grans agrupacions, 

les quals presenten evidentment heterogeneïtat pel que fa a les característiques de 

construcció [19]. 

 Carrils bici, on s’inclouen les vies reservades exclusivament per ciclistes (carril 

bici, carril bici protegit, vorera bici i pista bici), tant unidireccionals com 

bidireccionals. 

 Ronda verda. 

 Vies ciclables, on hi ha convivència dels ciclistes amb els vehicles motoritzats 

o amb els peatons (carrer bici – zona 30 – i carrer peatonal – zona 10 i 20).  

Així doncs, en aquest TFM s’estudiarà com ha crescut la infraestructura al llarg dels 

últims anys, diferenciant aquestes tres classificacions més les noves incorporacions 

dels corredors i dels carrers pacificats. D’aquesta forma, es podrà veure quina prioritat 

ha donat Barcelona en la seva política d’implantació d’aquest objectiu del PMU, és a 

dir, si s’ha decidit ampliar ràpidament els itineraris amb el menor cost possible, 

establint zones cohabitades, o si s’ha optat per dissenyar nous trams específics per 

aquest transport. 

 

 

 

2.2  Ús de la bicicleta 

Les característiques climatològiques i orogràfiques de la ciutat de Barcelona són 

factors favorables per realitzar desplaçaments habituals en bicicleta, doncs el 80% del 

municipi compta amb un pendent inferior al 2% [20]. A més, la majoria de trajectes són 

de curta i mitjana distància i molt concorreguts, ja que les dades demogràfiques de 
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Barcelona [21] indiquen que es tracta d’una ciutat densa, doncs compta amb 

1.664.182 habitants ubicats en una àrea de 101,35 km2, el que representa  gairebé 

16.000 hab/km2. 

Tot i això, dades d’estudis previs, com el de la Síndica de Greuges de Barcelona [22], 

mostren que el total de desplaçaments realitzats en bicicleta segueix sent molt poc 

significatiu. Segons dades de la Direcció de Serveis de Mobilitat, representa únicament 

l’1,37% del total dels trajectes de la ciutat l’any 2010, encara que s’aprecia una 

tendència a l’alça. En concret, en l’anàlisi evolutiu del 2004 al 2010, mostrat en la 

figura 7, destaca el creixement d’ús en l’any 2007, coincidint amb l’aparició del servei 

Bicing en la ciutat. 

 
Font: Síndica de Greuges 

 

Figura 7. Evolució dels desplaçaments en bicicleta a Barcelona entre el 2004 i 2010 

Per realitzar aquests estudis d’ús de mitjans de transport, l’Ajuntament de Barcelona 

compta amb diverses tecnologies de mesura d’aforaments: espires, punts de visió 

artificials i d’infraroig. Aquests dispositius es troben integrats en la infraestructura 

viària, tant de tràfic rodat com de carrils bici, i permeten obtenir els valors de la 

Intensitat Mitjana Diària de trànsit (IMD). 

En aquest sentit, existeixen dos estudis, realitzats a Sevilla al 2013 [23] i a Palma de 

Mallorca al 2015 [24], en els quals s’han utilitzat aquestes mesures d’aforament dels 

carrils bici per avaluar el creixement de l’ús de la bicicleta. Ambdós casos 

complementen l’anàlisi incorporant dades dels sistemes públics de bicicletes i 

d’enquestes per definir els trajectes realitzats. 

Un cas d’estudi més recent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) [25], avalua els trajectes 

metropolitans de Barcelona entre febrer i març del 2020 utilitzant dades anonimitzades 

provinents de la telefonia mòbil. En concret, s’estudien els desplaçaments en bici per 

dimensionar la infraestructura ciclable. A tall d’exemple, es calcula el nombre de 

viatges realitzats en cada zona, com es mostra en la figura 8. 
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Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 

 
 

Figura 8. Mapa de desplaçaments en bicicleta en l'àmbit metropolità de Barcelona al 2020 
 

En aquest TFM es realitzarà un estudi semblant a aquest últim pel que fa al càlcul de 

tràfic de bicicletes intrazonal, però a una escala menor, prenent com a límit 

administratiu els barris. L’objectiu és avaluar l’evolució d’aquests indicadors d’Intensitat 

Mitjana Diària de trànsit en bicicleta (IMDb) al llarg dels últims 4 anys, respecte a 

l’evolució del mateix índex de vehicles motoritzats (IMDv), per comprovar si les accions 

dels PMU provoquen el canvi d’hàbits de transport de la ciutadania. 

Així doncs, cal comentar que queda fora de l’abast d’aquest TFM descobrir els 

trajectes realitzats com han efectuat en els tres estudis anteriorment citats.  

 

 

 

2.3  Seguretat en els desplaçaments 

Per incentivar els desplaçaments en bicicleta és fonamental comptar amb una xarxa 

segura, la qual ve determinada bàsicament per les seves característiques de 

construcció. Entre els factors influents es troba: l’amplada dels carrils bici, els materials 

del paviment, l’entorn de la via, així com les interaccions amb altres usuaris [26]. 

Com s’ha comentat, en el cas de Barcelona, les dades disponibles no permeten 

distingir adientment aquestes característiques de les vies ciclables, doncs aquestes es 

troben categoritzades de forma genèrica, pel que no és factible detectar els trams 

conflictius derivats de la seva construcció. 

Altrament, es pot avaluar la seguretat del traçat ja existent, calculant, en cada tram, la 

ràtio d’accidents de trànsit on s’han vist implicats usuaris amb bicicleta, és a dir, la 

normalització del nombre d’accidents de bici en funció del tram (longitud) i/o del 

nombre d’usuaris (IMD). Així doncs, estudiant els patrons de col·lisions (causa, 

ubicació i temporalitat), es poden detectar accions de millora en la infraestructura per 

reduir la sinistralitat. 

Un cas pràctic d’aquesta anàlisi queda recollit en l’estudi realitzat el 2015 per l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona 

[27]. En aquest estudi s’identifiquen i localitzen els punts de risc de la infraestructura 
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ciclable prenent com a base el Registre d’Accidents i Víctimes recollit entre el 2010 i el 

2014 per la Guàrdia Urbana. 

En aquest sentit, l’informe [28] ressalta el tendencial augment en el nombre de 

col·lisions on s’involucren a ciclistes, encara que aquests usuaris acaben patint lesions 

lleus per les baixes velocitats de circulació, tal com es pot veure en la següent figura. 

 
 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona 
 

Figura 9. Estadístiques de col·lisions de ciclistes entre el 2010 i 2014 a Barcelona 
 

Per detectar les zones d’elevada concentració de sinistralitat i establir un grau de risc 

comparable entre trams, en l’estudi de l’ASPB, s’estableixen tres estimadors a partir 

del nombre de col·lisions i de la Intensitat Mitjana Diària de trànsit en vehicle motoritzat 

(IMDv) i en bicicleta (IMDb).  

Així doncs, a partir de la projecció de les col·lisions de ciclistes sobre els trams, es 

calcula: 

 Concentració de col·lisions per 100 metres (   ): 

     
              

                 
     

 

 Risc de col·lisions segons IMDv (   ): 

     
              

                                           
            

 

 Risc de col·lisions segons IMDb (   ): 

     
              

                                           
       

 

D’aquesta forma, s’analitzen espacialment aquests estimadors amb un gradient de 

color, determinat per Jenks [29], per denotar la concentració de col·lisions per 100 m 

(   ) (figura 10a), el risc per 10 milions de vehicles per km en dies laborables (   ) 

(figura 10b) i el risc per 1.000 bicicletes per km en dies laborables (   ) (figura 10c).  

Aquest estudi servirà de base per a l’anàlisi de la seguretat que es durà a terme en 

aquest TFM, estenent el càlcul als anys compresos entre el 2017 i 2020. 
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Font: Agència de Salut Pública de Barcelona 
 

Figura 10. Concentració de col·lisions amb bicicleta, risc de col·lisions per 10 milions de veh-
km i risc de col·lisions per 1.000 bici-km a Barcelona el 2014 

 

 

  

2.4  Contaminació ambiental 

En les ciutats amb gran densitat de vehicles, com és el cas de Barcelona, el trànsit 

motoritzat esdevé una de les principals fonts emissores de contaminants a l’atmosfera.  

A tall d’exemple, l’estudi de l’ASPB del 2019 [30] denota que el 60% de la concentració 

de diòxid de nitrogen (NO2) de l’aire de la ciutat prové d’aquesta font, a més de 

contribuir aproximadament en un 20% en les partícules en suspensió amb un diàmetre 

inferior a 10 micròmetres (PM10). 

Altrament, la reacció química entre contaminants com òxids de nitrogen (NOx), 

monòxid de carboni (CO) i compostos orgànics volàtils (COV), en presència de llum 

solar, generen l’ozó (O3) troposfèric [31]. Aquest agent secundari presenta una forta 

dependència de la radiació solar i de la temperatura, i per això fluctua al llarg de l’any, 

essent màxim durant l’estiu [32]. 

Per aquest motiu, una disminució del tràfic motoritzat (emissions) produirà un descens 

de la concentració d’agents contaminants en l’aire (immissions), el que representarà 

una millora en la qualitat de l’aire de la ciutat. Cal destacar que la relació no és directa, 

doncs en l’atmosfera intervenen un conjunt de transformacions físiques i químiques 

(processos) sobre aquests contaminants, tal com s’il·lustra en la figura següent [33]. 
 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Figura 11. Gràfic de la relació no directa entre les emissions i les immissions a l’atmosfera 
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En el territori de Catalunya, les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), s’encarreguen de mesurar constantment els 

nivells d’immissió dels principals contaminants atmosfèrics. A partir d’aquests valors, 

es calcula l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) [34], el qual es va definir, al 1995, 

per apropar als ciutadans la informació ambiental, proporcionant de forma clara i 

concisa l’estat global de l’aire. 

En concret, per obtenir aquest indicador, s’estableix un rang de valors, tenint en 

compte una resolució temporal diferent per cada contaminant avaluat: monòxid de 

carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2), ozó (O3) i partícules en 

suspensió (PM10). Aquesta conversió es realitza en funció de l’afectació que té cada 

contaminant sobre la salut de la població, de forma que se li assigna un valor d’ICQA 

elevat si hi ha poca presència del contaminant en l’aire, i un valor negatiu si es supera 

el llindar establert per la legislació vigent (Directiva 2008/50/CE [35] i Reial Decret 

102/2011 [36]).  

En la taula 3 s’indiquen les conversions de les mesures d’immissió dels 5 

contaminants avaluats al valor adimensional corresponent d’IQCA. Un cop establerta 

la categoria en la qual s’ubica la mesura d’un contaminant, es calcula per regressió 

lineal el valor d’ICQA associat, és a dir,              , marcant com a condicions 

de contorn els extrems de l’interval de la categoria. 

 ICQA 100 a 50 49 a 0 -1 a -50 -51 a -100 

V
A

L
O

R
S

 D
’I

M
M

IS
s

IÓ
 O3 

1h (μg/m
3
) 0 – 110 111 – 180 181 – 240 >241 

PM10 
24h (μg/m

3
) 

0 – 35 36 – 50 51 – 75 >76 

CO 
8h (mg/m

3
) 

0 – 5 6 – 10 11 – 15 >16 

SO2 
1h (μg/m

3
) 

0 – 200 201 – 350 351 – 500 >501 

NO2 
1h (μg/m

3
) 

0 – 90 91 – 200 201 – 400 >401 
 

Font: Generalitat de Catalunya, departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Taula 3. Conversió de les mesures d’immissió dels contaminants a l'ICQA 
 

Finalment, el valor de l’ICQA del dia el marca el contaminant més present en 

l’atmosfera i que, per tant, ha aportat un valor d’ICQA inferior. Aquest valor d’ICQA és 

traduït en un semàfor d’estat general de l’aire en funció dels valors establerts en la 

taula 4.  

Qualitat de l’aire BONA REGULAR POBRE 

ICQA   50 0 – 49 < 0 
 

Font: Generalitat de Catalunya, departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Taula 4. Càlcul de l'IQCA diari 
 

Per tal de difondre aquesta informació, la Generalitat de Catalunya compta amb un 

mapa interactiu [37] on mostra l’ICQA a nivell d’estació, així com el detall tècnic amb 

les mesures enregistrades de cada contaminant, tal com es mostra en la figura 12. 
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Font: Generalitat de Catalunya, departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Figura 12. Mapa amb les estacions de la XVPCA junt amb l’ICQA diari 

 

Per altra banda, l’ASPB explota directament les dades enregistrades per les estacions 

i genera informes sobre la qualitat de l’aire, mostrant l’evolució temporal de les 

immissions de cada any.  

A tall d’exemple, la gràfica de la figura 13 mostra la presència de l’NO2 al llarg de les 

últimes dues dècades, comparant els valors anuals enregistrats amb els llindars en 

base anual (VL), establerts per la Unió Europea (UE) i l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) [38]. Comentar que les estacions es diferencien en funció de l’àrea on es 

troben localitzades, és a dir, trànsit per estar properes a vies motoritzades i de fons per 

localitzar-se en nuclis aïllats. 

 
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona 

 

Figura 13. Immissions anuals d’NO2 a Barcelona entre 2000 i 2019 
 

Com es pot observar la qualitat de l’aire està molt degradada, i els nivells d’immissió 

de l’NO2, deguts majoritàriament al trànsit motoritzat, encara superen els límits 

establerts per la UE i l’OMS. Així doncs, el transport contaminant ha de reduir-se més i 

substituir-se per altres alternatives ecològiques com la bicicleta. Amb aquest canvi, en 

les principals zones urbanes de la UE van aconseguir disminuir un 30% les emissions 

d’NO2 entre el 2003 i 2012 [39]. 

Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, aquest disposa d’un mapa [40] amb el detall 

de certs agents contaminants: NO2, PM2,5 i PM10; on s’indica el valor d’aquests per 
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trams viaris. En concret, el centre de la ciutat (Eixample) és l’àrea on es concentren 

valors més elevats d’NO2, coincidint amb la zona més transitada junt amb les rondes. 

En aquest TFM s’estudiarà si la promoció d’ús de la bicicleta en els darrers anys ha 

ajudat a disminuir les immissions i, en conseqüència, s’aprecia una millora de la 

qualitat de l’aire. 

 

 

 

2.5  Decisions tecnològiques 

Per realitzar aquest TFM s’ha optat per treballar amb les eines utilitzades al llarg del 

Màster de Data Science. Així doncs, s’ha elegit R, com a llenguatge de programació 

estadístic, per tal de tractar els conjunts de dades d’estudi, és a dir, dur a terme el 

procés d’inspecció, anàlisi i neteja de les dades. A més, com a llenguatge de codi 

obert, disposa de gran quantitat de llibreries per tractar qualsevol tipus de dades, 

incloent dades georeferenciades i poder realitzar càlculs geoespacials amb aquestes. 

Amb relació amb la programació, s’ha decidit treballar amb un entorn de 

desenvolupament integrat (IDE), en concret R Studio, àmpliament utilitzat al màster, 

per facilitar la tasca de generar, executar i depurar el codi d’R. En concret, la 

maquetació d’aquest codi es realitzarà amb R Markdown, de forma que quedin 

correctament documentats, en un fitxer HTML, els passos, les decisions i els resultats 

obtinguts. 

Respecte al producte SIG escollit, s’ha descartat Carto, per les limitacions de la versió 

gratuïta (freemium), entre les quals es troba el reduït nombre de capes que permet 

incorporar en el visor, així com l’espai d’emmagatzematge que proporciona.  

Així doncs, s’ha decidit utilitzar ArcGIS Pro amb la versió de prova, ja que aquesta 

disposa de totes les funcionalitats i extensions d’ArcGIS habilitades. En canvi el 

producte ArcGIS Online no ofereix la possibilitat d’elaborar anàlisis amb cap llicència 

gratuïta, únicament permet realitzar composicions visuals. A més, el producte 

d’escriptori disposa d’un connector R-ArcGIS Bridge que facilitarà l’anàlisi avançada de 

les dades unint els dos programes, R i ArcGIS Pro.  

Per configurar l’aplicació del visor interactiu, s’utilitzarà ArcGIS Online amb un compte 

de developer, fet que permetrà disposar d’accés a gran part dels productes d’AGOL 

per realitzar els visors. En concret, s’utilitzaran plantilles predefinides per comparar 

mapes, s’incorporaran gràfics generats al component de Dashboard, així com 

s’afegiran funcionalitats d’anàlisi i inspecció de les dades mitjançant widgets 

disponibles en el component ArcGIS Web AppBuilder.  

Finalment, s’utilitzarà la plantilla Story Map Series per agrupar els diversos visors en 

un únic espai de visualització, el qual serà compartit publicant-lo a AGOL, consultable 

des de qualsevol dispositiu. 
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3 Disseny i implementació del treball 

En aquest apartat es documenta la fase de desenvolupament del producte del TFM. 

Per això, en primer lloc, es defineixen els passos realitzats, mitjançant el diagrama de 

blocs de la figura 14, establint la relació entre les diverses eines implicades. 

 

 
 

Figura 14. Diagrama de blocs amb el procés de construcció del producte 
 

Com es pot veure, per cadascuna de les temàtiques d’estudi es realitza pràcticament 

el mateix procés: tractament de dades a R-Studio, configuració de la capa amb ArcGIS 

Pro i creació del visor amb ArcGIS Online; obtenint de forma incremental el producte 

final. Així doncs, en cada sprint s’afegeixen línies de codi al fitxer d’R i una nova capa 

al projecte d’ArcGIS Pro amb les dades d’aquella temàtica. Tot i això, l’últim bloc 

d’AGOL s’ha realitzat de forma conjunta per les quatre temàtiques. 

Pel que fa a les eines utilitzades, s’ha reaprofitat la instal·lació d’R Studio realitzada en 

assignatures prèvies al TFM, així com la majoria de llibreries de tractament de dades i 

de maquetació. Tot i això, s’ha hagut d’incorporar el paquet d’R-ArcGIS Bridge, el qual 

s’ha utilitzat per facilitar l’exportació i importació de les dades des d’R Studio cap a 
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ArcGIS Pro, doncs aquest component permet guardar l’objecte de dades d’R a la base 

de dades del projecte d’ArcGIS Pro, evitant la creació de fitxers temporals. 

Per altra banda, ha sigut necessari obtenir una llicència vàlida per instal·lar el producte 

ArcGIS Pro. En aquest cas, s’ha optat per donar-se d’alta com a membre estudiantil 

dins l’Organització Learn ArcGIS [41], fet que permet utilitzar el software amb totes les 

funcionalitats durant 60 dies per realitzar estudis de recerca sense ànim de lucre. 

Tot i això, les capes web s’han carregat a AGOL utilitzant un perfil de developer, per  

no perdre l’accés al visor passat el període de prova i poder treballar amb tots els 

paquets d’aplicacions: Configurable Apps, Dashboards, WAB i Story Map Series.  

 

 

 

3.1  Infraestructura ciclable 
 

En aquest apartat es documenta l’estudi de la infraestructura ciclable, esquematitzat 

en la figura 15. A més, en tractar-se de la primera anàlisi s’incorpora el detall de les 

peces reutilitzables en la resta de temàtiques. 

 

 
 

Figura 15. Diagrama del procés d’estudi de la infraestructura ciclable 
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3.1.1 Fonts de dades 

L’Ajuntament de Barcelona comparteix de forma oberta un gran ventall de fitxers 

relacionats amb dades de la ciutat. En concret, des del portal d’OpenData BCN [42] es 

poden localitzar els següents fitxers utilitzats en el segon sprint del TFM: 

 Carrils Bici de la ciutat de Barcelona (ZIP) [43] 

 Carrils Bici en construcció a la ciutat de Barcelona (ZIP) [44] 

 Vies Pedalables “Ciclables” a la ciutat de Barcelona (ZIP) [45] 

 Ronda Verda de la ciutat de Barcelona (ZIP) [46] 

 Zones 30 a la ciutat de Barcelona (ZIP) [47]. Es disposa de la delimitació 

d’aquestes zones tant a nivell poligonal com lineal amb el detall dels carrers. 

Tot i això, s’ha decidit treballar directament amb els polígons per simplificar la 

composició del mapa final. 

 Corredors bicicleta de la ciutat de Barcelona (ZIP) [48] 

 Carrers pacificats de la ciutat de Barcelona (ZIP) [49] 

 

Actualment aquestes dades es troben en diferents formats (GeoJson, SHP...), però els 

fitxers històrics es faciliten únicament en format ZIP, i per això s’ha decidit obtenir tots 

els fitxers de les infraestructures en aquest format, estandarditzant el tractament a R. 

En concret, per realitzar l’estudi temporal s’han seleccionat els fitxers existents amb les 

dades des del primer trimestre del 2017 fins al quart trimestre del 2020. 

 

 

3.1.2 Tractament de les dades amb R 

En primer lloc, s’incorporen totes les llibreries necessàries per processar i analitzar 

dades geoespacials. A continuació, es defineixen les constants que emmagatzemen 

els directoris arrel on figuren les carpetes de les quatre temàtiques a carregar a R, així 

com la importació i exportació a ArcGIS Pro, i finalment l’exportació a AGOL.  

A més, s’especifiquen els rangs temporals d’estudi en diferents formats: any, trimestre 

i temporalitat. Aquest últim mapeja un trimestre amb una data d’un dia concret, el dia 

30 de l’últim mes de cada trimestre (març, juny, setembre i desembre), fent coincidir el 

valor amb el que pren ArcGIS Pro en realitzar evolucions temporals. 

Tot el codi desenvolupat en aquest TFM està comentat i és accessible des del GitHub: 

https://github.com/patriciaandolz/tfm/ 

 

Càrrega de dades 

Per facilitar la càrrega, es crea una constant que especifica el path on es troben els 

fitxers d’infraestructura, i una altra per indicar els diferents tipus de vies existents. 

Tot seguit, es van processant per cada tipus de via i rang temporal 2017-2020, tots els  

fitxers disponibles, els quals segueixen el patró any_trimestre_tipusVia.ZIP. 

Comentar que s’ha observat que els noms dels fitxers, tot i estar en el mateix format, 

https://github.com/patriciaandolz/tfm/
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presenten diferències en majúscules i minúscules. Això en el sistema operatiu de 

Windows no representa un problema, perquè li és transparent. 

Tot i això, en descomprimir diversos fitxers de dades, com els dels carrils bici i vies 

ciclables, aquests es sobreescriuen pel fet que els fitxers interns als ZIPs no contenen 

els distintius temporals. Per aquest motiu, s’ha implementat una funció 

(ZIP_extract_files) d’extracció de fitxers específica que localitza tots els fitxers 

comprimits i els reanomena per seguir el patró establert. 

Durant la càrrega, les dades són tractades com a objectes Simple Features (SF) 

seguint amb l’estàndard de l’Open Geospatial Consortium (OGC) [50]. A més, al 

conjunt de dades (sfInfraestr) s’afegeixen 4 variables noves per informar el tipus de 

via carregada, així com la seva temporalitat, establint diferents nivells de granularitat.  

Finalment, es comprova que les dades estiguin enregistrades en el sistema de 

referència ETRS89 (EPSG:25831) que estableix el Reial Decret 1071/2007 [51] per 

qualsevol classe de dada cartogràfica oficial d’Espanya. Si les dades es troben en un 

altre sistema de referència, aquestes són transformades al CRS estipulat per llei. 

 

Neteja i tractament de dades 

Primer de tot, s’assignen correctament els tipus de variables, convertint les que figuren 

com a caràcters a variables qualitatives nominals (factors). D’aquesta forma es pot 

comprovar la freqüència d’aparició de cada valor, el que permet comprendre el seu 

contingut i seleccionar les variables d’interès per l’estudi.  

Després de netejar les dades, es compta amb un total de 21.816 registres de 

trams/polígons ciclables, dels quals es conserven les 5 característiques temàtiques 

més l’atribut geomètric indicats en la taula següent:  

 

Variable Contingut Observacions 

name Nom identificatiu del tram Camp original sfInfraestr renombrat 

type Tipus de via Camp creat en la càrrega de dades 

year Any de les dades Camp creat en la càrrega de dades 

quarter Trimestre de les dades Camp creat en la càrrega de dades 

temporality Dia 30 de l’últim mes del trimestre Camp creat en la càrrega de dades 

geometry Posicionament del tram Camp original sfInfraestr 

 

Taula 5. Camps d'estudi de la infraestructura ciclable sfInfraestr 

Comentar que els fitxers a partir del 2019 inclouen els camps amb les referències 

temporals (mes, any, trimestre, i X_timestamp), però com el 40,57% dels registres 

del conjunt de dades són anteriors, els camps originals presenten gran quantitat de 

valors absents. Per aquest motiu, s’ha optat per utilitzar els camps temporals creats 

durant la càrrega. Per altra banda, els polígons que limiten les zones de 30 no 

presenten nom distintiu, pel que se’ls hi ha assignat el literal “zona a 30”. 
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Anàlisi estadística 

Un cop carregades les dades s’analitza l’evolució temporal de la infraestructura 

ciclable tenint en compte els diferents tipus de vies de circulació, tant pel que fa al 

nombre de trams com al seu quilometratge. 

En la figura 16a es pot observar que a partir del segon trimestre del 2020 es dispara el 

nombre de vies ciclables habilitades, en concret, l’augment dels trams és del 161% 

respecte al 2017, i suposa un augment de gairebé el 90% del quilometratge d’aquest 

tipus de via (figura 16c). 

Aquest increment sobtat es deu a la facilitat que suposa transformar espais ja 

existents, aplicant restriccions de velocitat, per la convivència entre diversos usuaris 

(zones de 10, 20 i 30). Aquestes vies permeten establir de forma ràpida nous 

recorreguts d’ús ciclista, millorant la mobilitat dins la ciutat en aquest mitjà de transport 

individual i a l’aire lliure, evitant així els contagis de la COVID-19. 

D’altra banda, obviant aquest tipus de via en la gràfica 16b, es pot analitzar amb més 

detall l’evolució del nombre de trams de la resta de vies. En particular s’aprecia un 

increment lineal del 67% en el nombre de trams de carril bici, que correspon a un 

augment del 46% de quilòmetres d’aquesta tipologia. Tot i això, destaca que la 

planificació de nous carrils cau en picat (quasi 90%) a partir del primer trimestre del 

2018, coincidint amb l’any de finalització del segon PMU de Barcelona. 

 
 

 

Figura 16. Evolució dels tipus de via ciclable per: (a) nombre de trams, (b) nombre de trams 

sense les vies ciclables, (c) longitud dels trams, (d) àrea de les zones 
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Altrament, la ronda verda es manté constant al llarg d’aquests quatre anys, així com 

les zones amb velocitats restringides a 30km/h, les quals ni augmenten en quantitat ni 

en abast (figura 16d). 

A més, s’observa l’aparició de dos nous espais: corredors bici i carrers pacificats; 

creats a partir del tercer trimestre del 2020, també com a mesures per promoure els 

desplaçaments lliures de contagis. Pel que fa als corredors bici, aquests pateixen en 

un trimestre només un increment del 5,9% en el nombre de trams, però que representa 

un 36% de quilòmetres habilitats. En canvi, els carrers pacificats es mantenen 

constants.  

Aquestes dues tipologies, juntament amb les vies ciclables, es tracten de mesures 

urgents que permeten disposar de trams ciclables de forma ràpida, sense dependre de 

la gran planificació i execució que suposa l’obra d’una infraestructura pròpiament 

habilitada per ús exclusiu de ciclistes. 

 

 

3.1.3 Tractament de les dades amb ArcGIS Pro 

Mitjançant el connector d’R-ArcGIS Bridge es carreguen les dades d’R a la base de 

dades del projecte d’ArcGIS Pro. Comentar que és necessari diferenciar les dades en 

dues capes, una per trams lineals (infraestructuraCiclable) i l’altre per zones 

poligonals (zones30), doncs cada capa d’ArcGIS permet emmagatzemar un únic tipus 

de geometria de dades. 

 

Configuració de la capa 

A través de la interfície gràfica d’ArcGIS Pro, es seleccionen del catàleg del projecte 

les capes carregades a la base de dades i s’afegeixen en el contingut del Mapa.  

Per cada capa d’entitats es modifica, des de l’apartat de simbologia, la seva 

aparença, aplicant l’estil segons els valors únics del camp type, és a dir, el tipus de 

via. Per coherència, l’assignació de colors s’ha realitzat amb els mateixos codis 

utilitzats a R.  

A més, s’ha decidit aplicar un traçat més fi en les vies ciclables per la gran quantitat de 

trams que contenen, i definir el gruix de la ronda verda mig punt superior a la resta, ja 

que es tracta d’un únic traçat que rodeja la ciutat de Barcelona. 

Per altra banda, s’ha configurat el component temporal en ambdues capes indicant l’ús 

del camp temporality, junt amb el seu format i el rang d’extensió de les dades. 

Finalment, s’ha definit la barra temporal del projecte per visualitzar únicament les 

dades d’un període concret, sense superposicions de dades de diversos trimestres, tot 

estipulant 3 mesos com a interval de salt. 

 

Anàlisi espacial 

Pel que fa als carrils bici projectats a futur, és a dir, els marcats en construcció, es pot 

observar que no sempre s’acaben implantat. La majoria d’aquests trams són 

substituïts per vies ciclables o directament desestimats. A més, els carrils que es 
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construeixen no sempre segueixen el traçat marcat originalment, sinó que alguns 

pateixen certes modificacions/millores. 

Aquestes tres accions s’aprecien en la figura 17. En concret, el carril bici eix 

bidireccional de l’avinguda Pau Casals–Tenor Viñas–Madrazo i el carril bici del carrer 

Laforja es van convertir en trams compartits amb altres usuaris (zones 10, 20 o 30). 

Per altra banda, el carril bici projectat pel carrer de Copèrnic es va suprimir, i la plaça 

de Sant Gregori Taumaturg finalment va ser encerclada completament pel carril bici. 

 
 

Figura 17. Accions en la projecció dels carrils bici (substitució, desestimació i modificació) 

 

En referència a la ubicació dels carrers pacificats, aquests coincideixen amb carrils bici 

ja existents i amb un tram de vies ciclables, pel que estan més enfocats a incrementar 

el cabal de trànsit de bicicletes. De forma equivalent, la major part de corredors bici 

instaurats en el centre de la ciutat coincideixen amb trams construïts de carrils bici 

(figura 18a), mentre que en les zones perifèriques serveixen per augmentar la 

connectivitat de la xarxa de carrils bici, com passa amb el carrer de Sants (figura 18b). 

Finalment, es pot veure que els carrils bici es troben construïts en zones on el trànsit 

motoritzat és majoritari i les vies presenten velocitats superiors (Eixample i Sant Martí). 

Les zones de 30 i les vies ciclables allarguen l’entramat de la infraestructura ciclable 

cap a la resta d’indrets de la ciutat (figura 18c).  

 
  

Figura 18. (a) Carrers pacificats i corredors bici en el centre de la ciutat, (b) corredor bici en la 
zona perifèrica, (c) entramat de la infraestructura ciclable 
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3.2  Ús de la bicicleta 

En la figura 19 es descriu el procés realitzat per l’estudi de l’ús de la bicicleta. 

 
 

Figura 19. Diagrama del procés d’estudi de l’ús de la bicicleta 

 

 

3.2.1 Fonts de dades 

Per aquesta temàtica cal disposar dels següents fitxers, accessibles des d’OpenData:  

 Equipaments de mesura d’aforaments de mobilitat de la ciutat de Barcelona 

(CSV) [52] 

 Detall dels aforaments de mobilitat de la ciutat de Barcelona (CSV) [53] 

 Unitats administratives de la ciutat de Barcelona (ZIP) [54] 
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Dels dos primers conjunts de dades s’han obtingut els CSV corresponents als anys 

d’estudi (2017-2020), és a dir, de cada any es disposa d’un fitxer de descripció dels 

equips i d’un de detall amb les mesures que s’han enregistrat. 

Pel que fa a les unitats administratives, s’ha treballat amb les últimes dades 

disponibles al portal, les del 2014, doncs aquestes són pràcticament estàtiques al llarg 

dels anys. 

 

 

3.2.2 Tractament de les dades amb R 

Càrrega de dades 

Les dades d’ús de les infraestructures es troben separades en dos fitxers. Per una 

banda, es disposa de la descripció dels equips que enregistren les mesuren 

d’aforament (any_aforament_descripcio.csv). Entre les dades s’inclou informació 

georeferenciada, motiu pel qual el conjunt és tractat com un objecte SF 

(sfEquipsAforament). Comentar que s’han utilitzat els camps Longitud i Latitud, en 

format EPSG:4326 [55], pel que s’ha hagut de transformar al CRS EPSG:25831.  

Per altra banda, es compta amb dades del detall dels valors d’IMD presos al llarg de 

l’any per cada punt de mesura (any_aforament_detall_valor.csv). Aquestes dades 

es troben agregades per tipus de dia i per mes de l’any, i estan lligades a l’equip de 

mesura mitjançant el seu identificador (equipmentId), pel que són emmagatzemades 

en un objecte Data Frame (DF) anomenat dfMesures. 

Ressaltar que durant la càrrega, en ambdós conjunts s’ha afegit la variable year per 

identificar el moment temporal de cada equip i mesura pressa. 

Per l’estudi es vol mostrar l’evolució anual de l’ús dels carrils bici en comparació amb 

el trànsit motoritzat a escala de barri. Per aquest càlcul, es tenen en compte tots els 

valors d’aforament enregistrats per cada dispositiu, en comptes de realitzar la mitjana 

d’IMD de cada equip per posteriorment obtenir la mitjana d’aquests valors dels equips 

de cada zona (mitjana de mitjanes). D’aquesta forma, no es desvirtua el valor IMD final, 

doncs hi ha molts aparells que durant un seguit de mesos han estat inoperatius i, per 

tant, no es pot assegurar que reflecteixin la realitat. Realitzant la mitjana de mitjanes 

se’ls hi estaria donant molt de pes a les poques mesures que hagin pogut enregistrar. 

Tot i això, durant l’estudi també es calcula la mitjana d’IMD de cada equip, per 

visualitzar aquells punts on es detecta en general més volum de desplaçament. 

Per aquest motiu, s’haurà de disposar de dues capes (sfEquipsMitjAfor i 

sfMesuresAfor) amb dades agregades a diferents nivells, les quals seran creades a 

partir de càlculs sobre aquests dos conjunts carregats. És important realitzar primer la 

neteja individual de cada conjunt abans de dur a terme les unions, per agilitzar la tasca 

de tractament de dades.   
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Neteja i tractament de dades 

En inspeccionar les variables dels dos conjunts de dades es detecten diferencies en la 

codificació dels literals utilitzats en els diversos fitxers per descriure el tipus d’equip i 

del tipus de dia, pel que es transformen a minúscules i s’unifiquen. 

A més, es descobreixen que els equips de mesura (sfEquipsAforament) de les 

rondes tenen informat el districte i el barri a zero, però no es realitza cap tractament, 

doncs serveix per no esbiaixar les mesures de tràfic intern a Barcelona. Per altra 

banda, s’observen equips de bicis que no contenen el districte ni el barri informat 

correctament, així doncs es carreguen els límits administratius de Barcelona i 

mitjançant la funció pròpia locateItems s’ubiquen i se’ls hi assignen els valors vàlids. 

En el cas del detall de les mesures (dfMesures), s’observa que hi ha gairebé un 15% 

de registres amb el literal Mesura no disponible, per això són eliminats del conjunt 

d’estudi. A més, alguns equips han pres mesures al llarg dels anys, però no es troben 

inventariats en el conjunt d’equips, pel que no es disposa de la georeferència de la 

mesura pressa, motiu pel qual també es descarten. 

Tot seguit, s’incorpora la informació dels equips al conjunt de mesures, podent 

geolocalitzar d’aquesta forma totes les mesures de l’estudi i identificar el tipus 

d’aforament enregistrat en els diversos dies de cada mes (sfMesuresAfor). A partir 

d’aquest conjunt complet es detecten dos outliers, un a les rondes i l’altre al carril bici, 

pel que s’eliminen els dos registres dels conjunts de dades.  

En la taula 6 s’indiquen els camps que conté el conjunt complet de mesures amb el 

detall diari d’IMD, el qual compta amb 128.656 registres i 10 variables: 

Variable Contingut Observacions 

equipmentId Codi identificatiu de l’equip Camp original sfEquipsAforament renombrat 

equipmentType Tipus d’aforament enregistrat Camp original sfEquipsAforament renombrat 

streetName Adreça de l’equip Camp original sfEquipsAforament renombrat 

districtId Identificador del districte Camp original sfEquipsAforament renombrat 

neighborhoodId Identificador del barri Camp original sfEquipsAforament renombrat 

year Any de la mesura Camp creat en la càrrega de dades 

month Mes de la mesura Camp original dfMesures renombrat 

day Tipus de dia de la mesura Camp original dfMesures renombrat 

IMDvalue Valor diari IMD enregistrat Camp original dfMesures renombrat 

geometry Posicionament de l’equip Camp creat en la càrrega de dades 

 

Taula 6. Camps d'estudi de l’aforament sfMesuresAfor 
 

Finalment, a partir del detall diari de mesures, es calcula la mitjana d’IMD anual de 

cada equip i s’enriqueix el conjunt d’equips inicial amb aquesta dada 

(sfEquipsMitjAfor). En la següent taula es detallen els 8 camps dels 2.480 registres: 
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Variable Contingut Observacions 

equipmentId Codi identificatiu de l’equip Camp original sfEquipsAforament renombrat 

equipmentType Tipus d’aforament enregistrat Camp original sfEquipsAforament renombrat 

streetName Adreça de l’equip Camp original sfEquipsAforament renombrat 

districtId Identificador del districte Camp original sfEquipsAforament renombrat 

neighborhoodId Identificador del barri Camp original sfEquipsAforament renombrat 

year Any de les dades de l’equip Camp creat en la càrrega de dades 

IMDmean Valor mitjà anual d’IMD Camp original dfMesures renombrat 

geometry Posicionament de l’equip Camp creat en la càrrega de dades 

 

Taula 7. Camps d'estudi de l’aforament sfEquipsMitjAfor 
 

Anàlisi estadística 

Estudiant les dades es pot validar que l’Ajuntament de Barcelona ha desplegat més 

sistemes de control d’aforament durant aquests últims quatre anys, destacant sobre tot 

l’augment del 236% d’equips de mesura en els carrils bici. Pel que fa a la distribució 

per districtes, ressalta Sant Martí i l’Eixample com les zones amb més quantitat de 

dispositius. 

El fet d’incrementar el nombre 

d’equips de mesura provoca que la 

distribució dels valors IMD del tràfic 

ciclista mostri una cua més 

pronunciada a la dreta. En altres 

paraules, hi ha més quantitat de 

trams monitorats i la majoria d’ells 

presenten un aforament baix, per sota 

de 1.000, però també augmenten els 

trams molt concorreguts, enregistrant 

valors d’IMDb entre 2.000 i 4.000, tal 

com s’aprecia a la figura 20.  

Respecte als districtes, destaquen Ciutat Vella, Eixample i Sants-Monjuïc com les 

zones que de mitjana presenten un IMDb al voltant dels 1.000. Comparant aquestes 

dades amb el tràfic motoritzat, es pot dir que l’Eixample enregistra el doble de vehicles 

que els districtes perifèrics, i que globalment, l’IMDb és 25 vegades inferior a l’IMDv. 

Pel que fa a l’ús diari, s’observa que els ciutadans realitzen més moviments en totes 

les modalitats (bicis i tràfic motoritzat) els dies entre setmana, i aquest patró es manté 

al llarg dels anys, com mostra la figura 21.  

A nivell temporal, prenent com a referència els mateixos equips inicials del 2017, 

s’aprecia una lleugera tendència a l’alça en l’ús dels carrils bici, establint un patró cíclic 

on disminueix l’aforament durant els mesos d’hivern i el mes més calorós d’estiu. De 

forma excepcional, l'abril del 2020 mostra nivells mínims des de gener del 2017 pel 

confinament. 

Figura 20. Evolució de l’ús de la infraestructura 
ciclable 
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Figura 21. Evolució de l’ús diari de la infraestructura ciclable i graf vial 

 

 

3.2.3 Tractament de les dades amb ArcGIS Pro 

Amb R-ArcGIS Bridge es generen quatre capes al projecte d’ArcGIS Pro per traslladar 

les dades d’aforament diari (mesuresAforament), les dades dels equips de mesura 

(equipsAforament), i els límits administratius de barris i districtes. 

 

Configuració de la capa 

En les dues primeres capes es defineix la temporalitat de les dades a partir del camp 

year. En concret, la primera capa serveix com a base per acolorir els barris i districtes 

segons el seu aforament, tant pel que fa a les bicis com al trànsit.  

Així doncs, es calcula, amb l’eina Summarize Within, la mitjana d’IMD de les mesures 

d’aforament que queden dins de cada límit administratiu (barris). Per aquest càlcul és 

necessari filtrar el conjunt mesuresAforament per tipus d’equip i any, doncs, en cas 

contrari, es tenen en compte totes les mesures conjuntament sense diferenciar-ne la 

temporalitat. D’aquesta forma, es generen vuit capes poligonals noves amb les unitats 

administratives que presenten com a mínim una mesura pressa. 

A continuació, es fusionen amb l’eina Merge les quatre capes d’una tipologia generant 

una nova capa (barris_mesures_bicis i barris_mesures_transit). Durant el 

procés, es seleccionen els camps rellevants així com l’identificador de la capa origen, 

la qual s’utilitzarà per calcular de forma ràpida la temporalitat de les dades 

(!MERGE_SRC!.split("_")[-1]). El mateix procediment es realitza a nivell de 

districte, obtenint dues capes més, districtes_mesures_bicis i 

districtes_mesures_transit.  

Les quatre capes generades són configurades per acolorir-se gradualment a partir del 

valor d’IMD mig calculat. Finalment, es configura la simbologia de la capa 

equipsAforament per diferenciar el tipus d’equip de mesura, i destacar, per grandària, 

els equips que enregistren valors d’IMD anuals més elevats. 
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Anàlisi espacial 

De la figura 22 es pot extreure que hi ha un increment notable d’equips de mesura de 

bicis i aquests s’estenen per barris on inicialment, al 2017, no es mesurava 

l’aforament.  

A nivell d’ús de bicis per barris, destaquen els del districte de l’Eixample per la 

constància d’aforament, i l’aparició al 2018 de mètriques molt elevades pel barri de 

Ciutat Vella, per tractar-se principalment de zones turístiques que compten amb gran 

quantitat de punts de lloguers de bicis. Comentar que els barris de Sant Martí han 

augmentat el nombre de punts de mesura, però no s’ha detectat cap tram ciclable 

concentrador de tràfic. 

Per altra banda, el trànsit motoritzat es manté constant entre el 2017 i 2019, podent 

visualitzar clarament els barris per on transcorren les vies principals d’entrada i sortida 

de Barcelona, és a dir, l’Avinguda Diagonal, Aragó, Gran via de les Corts Catalanes i 

Avinguda Meridiana. La màxima concentració de tràfic es localitza en el centre 

geogràfic de la ciutat (Eixample), on convergeixen les vies principals. 

En l’escenari excepcional del 2020 s’aprecia la caiguda dràstica del trànsit motoritzat 

ocasionada pel tancament municipal, el que va generar menys desplaçaments 

intermunicipals. Tot i això, l’ús de la bici es manté estable, i fins i tot augmenta en 

barris perifèrics, doncs els ciutadans que es desplacen en aquest mitjà de transport 

són els barcelonins i durant les fases del desconfinament es permetien els 

desplaçaments interns. 

 
 

Figura 22. Evolució de l’aforament de bicis i trànsit 
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3.3  Accidentalitat ciclista 

La figura 23 resumeix el procés realitzat per l’estudi de la sinistralitat de bicicletes. 

 
 

Figura 23. Diagrama del procés d’estudi de l’accidentalitat ciclista 
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3.3.1 Fonts de dades 

En aquest estudi són necessaris els següents fitxers d’OpenData:  

 Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona (CSV) [56] 

 Persones involucrades en accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la 

ciutat de Barcelona (CSV) [57] 

 Descripció de la causalitat dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la 

ciutat de Barcelona (CSV) [58] 

 Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona segons 

tipologia (CSV) [59] 

 Graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona (ZIP) [60] 

Dels primers quatre conjunts, s’han obtingut els CSV del 2017 al 2020. En concret, el 

primer d’ells proporciona el detall dels accidents amb la seva ubicació, mentre que els 

altres tres proporcionen diferents perspectives de l’accident, tenint en compte les 

persones, les causes i el tipus d’accident. 

Per altra banda, és necessari disposar de la xarxa viària de la ciutat per poder calcular 

aquells trams que presenten més perill pels ciclistes. D’aquest fitxer únicament es 

disposa de la foto actualitzada al 2016. Altrament, per aquest estudi es reutilitzen els 

SF de la xarxa de carrils bici (sfInfraestr), dels aforaments (sfEquipsMitjAfor) i  

els límits administratius de Barcelona (municipi, districtes i barris).  

 

 

3.3.2 Tractament de les dades amb R 

Càrrega de dades 

Per l’estudi del risc d’accidentalitat ciclista cal analitzar els accidents únics (col·lisions) 

en els quals s’ha vist involucrada una bicicleta. Per aquest motiu, es carrega el fitxer 

principal dels accidents (dfAccidents) i es seleccionen (match_df) aquells expedients 

amb implicació d’alguna bicicleta (dfInvolucrats). S’acaba obtenint un conjunt reduït 

(dfCollisions) amb el 8% del total dels accidents inicials. 

Per altra banda, es recopila la informació dels ciclistes involucrats i es complementa 

(merge) amb les dades de l’accident, així com de la seva causalitat, per enriquir 

l’anàlisi estadística, obtenint el conjunt dfAccidentats. Comentar que abans d’unir els 

conjunts, per l’identificador de cas (caseId), es seleccionen únicament les variables 

rellevants per l’estudi, doncs hi ha moltes dades redundants. 

Finalment, per analitzar a R la tipologia d’aquests sinistres s’incorporen les dades del 

tipus d’accident (dfTipusAccidents). Aquest s’ha tractat de forma independent 

perquè un accident pot estar catalogat en diferents tipus d’accidentalitat i si s’uneix al 

dataframe d’accidentats, es generen duplicats. 

Destacar que el format dels fitxers CSV ha patit canvis en aquests últims 4 anys, tant a 

nivell d’informació recopilada com als noms de les variables, pel que s’ha procedit a 

unificar les capçaleres prèviament a la càrrega, agilitzant el tractament a R. 
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Neteja i tractament de dades 

Durant la neteja de dades s’apliquen transformacions sobre els tres conjunts, per 

eliminar els espais en blanc al final del caseId, així com per fusionar les variables 

equivalents. En el cas de les col·lisions i dels accidentats, es geolocalitzen les dades a 

partir de la Longitud i Latitud, transformant els punts al sistema CRS EPSG:25831, 

amb el que es creen els objectes equivalents en SF (sfCollisions i sfAccidentats). 

Pel que fa a les dades espacials, es detecten 5 col·lissions que no contenen 

correctament informat el districte ni el barri, pel que, de forma anàloga als punts 

d’aforament, s’utilitzen les seves dades geomètriques per obtenir la informació (funció 

locateItems). A més, es detecten 3 accidents ubicats en carrers limítrofs, pel que es 

consideren vàlids per l’estudi. 

Comentar, però, que prèviament a la càrrega ha sigut necessari modificar 4 registres 

d’accidents directament en els fitxers originals, per incorporar els punts separadors 

decimals de les coordenades. Tot i això, en el cas de l’expedient 2020S000743, la 

georeferència no és vàlida, així doncs s’elimina de l’estudi.  

Finalment, el conjunt sfCollisions acaba comptant amb 2.593 registres i les 10 

variables que es mostren en la taula 8. 

Variable Contingut Observacions 

caseId     Codi identificatiu de l’accident Camp original dfAccidents renombrat 

districtId Identificador del districte Camp original dfAccidents renombrat 

districtName Nom del districte Camp original dfAccidents renombrat 

year Any de l’accident Camp original dfAccidents renombrat 

deathNum Nombre de morts Camp original dfAccidents renombrat 

minorInjuriesNum Nombre de lesionats lleus Camp original dfAccidents renombrat 

majorInjuriesNum Nombre de lesionats greus Camp original dfAccidents renombrat 

victimNum Nombre de víctimes Camp original dfAccidents renombrat 

vehiclesInvolvedNum Nombre de vehicles involucrats Camp original dfAccidents renombrat 

geometry Localització de l’accident Camp creat en el tractament de dades 

 

Taula 8. Camps comuns de l’estudi d’accidentalitat sfCollisions i sfAccidentats 
 

Es realitza el mateix procediment per l’sfAccidentats, on a més s’unifiquen els codis 

dels barris i es simplifiquen els estats de les víctimes, donant lloc a un conjunt de 

2.908 registres i 19 variables, les 10 de la taula 8 més les 9 de la taula següent. 

Variable Contingut Observacions 

neighborhoodId Identificador del barri Camp original dfAccidents renombrat 

neighborhoodName Nom del barri Camp original dfAccidents renombrat 

day Dia de l’accident Camp original dfAccidents renombrat 

month Tipus de dia de l’accident Camp original dfAccidents renombrat 
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shift Torn del dia de l’accident Camp original dfAccidents renombrat 

pedestrianCause Descripció causa del vianant Camp original dfAccidents renombrat 

personType Descripció tipus de persona Camp original dfInvolucrats renombrat 

victimizationType Tipus de ferit Camp original dfInvolucrats renombrat 

gender Gènere de l’involucrat Camp original dfInvolucrats renombrat 

mediataCause Tipus de causa mediata Camp original dfCausa renombrat 

 

Taula 9. Resta de camps de l'estudi d’accidentalitat sfAccidentats 

 

Per últim, el conjunt dfTipusAccident compta amb 2.694 registres amb les 3 

variables mostrades en la taula 10. 

Variable Contingut Observacions 

caseId     Codi identificatiu de l’accident Camp original sfAccidents renombrat 

year Any de l’accident Camp original sfAccidents renombrat 

accidentType Tipus de col·lisió Camp original dfTipus renombrat 

 

Taula 10. Camps de l’estudi d’accidentalitat dfTipusAccident 
 

Comentar que pel càlcul de les ràtios de risc d’accidentalitat RCv i RCb és necessari 

disposar dels IMDv i IMDb, respectivament. Com l’estudi de sinistralitat es realitzarà a 

nivell anual, es poden reaprofitar els valors calculats en l’estudi d’ús, seleccionant el 

subconjunt d’equips de trànsit i bici per ser òptim (sfEquipsMitjAfor).  

Per altra banda, com el valor d’IMDb únicament s’enregistra en els carrils bici, es 

genera un subconjunt de la infraestructura ciclable (sfInfraestr) amb aquest tipus de 

via, considerant la foto anual de la xarxa del quart trimestre (sfCarrilBici). 

 

Anàlisi estadística 

Pel que fa a la temporalitat dels accidents, s’observa un comportament cíclic anual, 

equivalent al patró d’ús. Així doncs, els accidents disminueixen en els mesos d’hivern i 

el mes calorós d’estiu, els quals enregistren pràcticament la meitat d’accidents que els 

mesos que presenten màxims locals de sinistralitat. Destacar que el comportament al 

llarg dels anys és estable i no pateix el creixement que ha experimentat l'ús de la 

infraestructura, com s’observa en la figura 24 en la comparativa normalitzada 

d’accidents i aforaments. 
 

 
 

Figura 24. Comparativa temporal normalitzada d'accidents i aforaments bicis 
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En concret, el nombre total d'accidents de bicis disminueix un 18%, el que podria 

donar lloc a relacionar-ho amb una millora de la infraestructura ciclable. Aquest fet, 

però, no es pot afirmar a causa de l'aparició dels VMP al 2018, els quals en dos anys 

gairebé han quadruplicat el nombre d'accidents amb la seva implicació, quasi arribant 

als 500 casos d'accidents al 2020, quan les bicis enregistraven poc menys de 600, tal 

com mostra la figura 25. 

 
Figura 25. Evolució de l’accidentalitat bici i VMP 

Per tant, no es pot afirmar que la infraestructura hagi millorat pel que fa a seguretat, 

doncs l'aforament enregistra un increment d'ús, però ha aparegut un nou possible 

usuari de la infraestructura, el qual genera més sinistralitat. A més, amb les mesures 

d'aforament actuals no es pot diferenciar el tipus de vehicle que circula pels carrils bici. 

Així doncs, no és factible distingir si hi ha menys bicis i més VMP circulant pels carrils 

i, per aquest motiu, menys accidents amb implicació de bicis, o si contràriament, els 

VMP circulen fora de l'abast dels equips de mesura de bicis i l'increment d'ús és 

exclusiu d'aquestes. En aquest últim cas, sí que es parlaria d’una millora en la 

seguretat de la infraestructura. 

Pel que fa al tipus de dia de la setmana, la sinistralitat es comporta de forma anàloga a 

les dades d’aforament, produint-se el major nombre de col·lisions entre setmana, 

encara que mostra aquesta tendència general a la baixa amb el pas dels anys. 

Comentar que el moment del dia més crític és la tarda. 

Respecte a la sinistralitat per districtes, destaca l’Eixample amb gairebé tres vegades 

més sinistralitat que la resta, coincidint amb el districte més transitat, tant de bicis com 

de vehicles motoritzats. 

Comparant el nombre de col·lisions de bicicleta de forma equivalent a l’estudi de 

l’ASPB, s’observa al 2017 el pic d'accidents del final de la dècada, així com un canvi 

de tendència. En concret, durant els primers 4 anys (2010-2014) el nombre de 

col·lisions amb implicacions de ciclistes anava a l'alça, mentre que en els últims 4 

(2017-2020) la tendència s’ha invertit, arribant a valors inferiors al 2013, sempre tenint 

en compte l’excepcionalitat de l’any 2020. 

A més, segueixen predominant amb diferència, els accidents de caràcter lleu, on 

menys del 2% dels ciclistes accidentats presenten lesions greus, i l’índex de mortalitat 

és pràcticament zero, com s’observa en la figura 26. 
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Figura 26. Evolució del tipus de lesió dels ciclistes implicats en les col·lisions 
 

En referència a l’atropellament de vianants per part de ciclistes, s’observa que la 

majoria d’accidents no han sigut provocats pel propi vianant. Tot i això, destaca 

l’augment d’un 500% de casos derivats de transitar a peu per la calçada en l’any 2020, 

fet que es pot correspondre amb el creixement de vies compartides entre aquests dos 

tipus d'usuaris (ciclistes i vianants), arran de l'augment de les vies ciclables. 

Per altra banda, la taxa d’alcoholèmia és la causa principal de les col·lisions en les 

quals està implicat un ciclista, seguit del mal estat de la calçada. Finalment, es pot dir 

que les col·lisions es produeixen principalment en cruïlles, doncs predominen les 

col·lisions frontals i/o laterals, respecte a la resta de tipologies. 

 

 

3.3.3 Tractament de les dades amb ArcGIS Pro 

D’entrada es generen tres capes des d’R a ArcGIS Pro: els punts dels accidents de 

bici com a base de l’estudi (collisions), els equips de mesura amb les dades IMD 

anuals (equipsIMD), i la xarxa de carrils bici sobre la qual es generarà la capa 

d’accidentalitat RCb (carrilBici). Comentar que aquesta última es carrega tantes 

vegades com anys d’estudi, doncs servirà per calcular la foto anual per després 

fusionar aquests mapes intermedis, generant la capa final amb la sèrie temporal. 

A més, s’incorpora directament a ArcGIS Pro el traçat de carreteres (grafVial) 

necessari per al càlcul de l’NCC i l’RCv. En concret, aquesta capa es carrega cinc 

vegades, quatre per realitzar l’estudi temporal i la cinquena per utilitzar-la com a mapa 

base per aquestes dues anàlisis d’accidentalitat. 

 

Configuració de la capa 

Per les tres capes de risc d’accidentalitat (grafVial_NCC, grafVial_RCv i 

carrilBici_RCb), s’ha de disposar del nombre de col·lisions que han succeït en cada 

tram. Per això, es cerca per cada accident el tram més proper (Near), obviant aquells 

accidents que es troben a més de 20 metres d’una via. Aquest càlcul es realitza tenint 
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en compte els trams del graf vial per l’estudi de l’NCC i l’RCv, i els trams de carril bici 

en el cas de l’RCb. Després de les cerques es disposa del conjunt d’accidents amb 

dos camps nous, Near_grafVial_FID i Near_carrilBici_FID, que contenen el codi 

identificatiu del tram assignat. 

Comentar que en el cas del carril bici, com el traçat evoluciona al llarg dels anys, cal 

realitzar el procés quatre vegades, seleccionant en les dues capes (collisions i 

carrilBici) els elements de cada any.  

Tot seguit, es va filtrant la capa d’accidents per any i, amb cada subconjunt 

d’accidents, es calcula la freqüència d’aparició (Frequency) de cada codi de tram, de 

forma que s’obté una taula per any amb el nombre de col·lisions que s’han produït en 

cada tram de via. Aquest procés es realitza tenint en compte les dues capes de trams, 

pel que s’acaben generant 8 taules independents de tram-col·lisions 

(collisions_vial_any i collisions_carril_any). 

A continuació, per cada any, s’uneix (Add Join) la capa de trams amb les mètriques 

de freqüència calculada (nombre de col·lisions), tenint en compte l’identificador únic 

del tram. En aquest pas s’obvien tots aquells trams que no disposen de cap registre en 

la taula de freqüències, és a dir, els trams on no s’han produït accidents. Així doncs, es 

generen quatre capes de cada xarxa de trams (vial i carril). 

Tant pel càlcul de l’RCv com de l’RCb és necessari conèixer l’IMD de cada tram per 

cada any, pel que es cerca per cada equip IMD el tram de via al qual pertany la 

mesura de l’aforament enregistrada (Near). De forma anàloga a les col·lisions, aquesta 

acció assigna a cada registre d’equip IMD el codi del tram més pròxim. A més, com un 

tram pot contenir diversos equips de mesura, s’han de generar estadístiques (Summary 

Statistics) en taules independents amb la mitjana d’aforament detectat pels equips 

del tram en qüestió (IMDv_any i IMDb_any). 

Aquestes mesures d’IMDv i IMDb s’incorporen a nivell de tram al graf vial i al carril bici, 

respectivament, mitjançant la unió (Add Join) de les taules amb les capes, eliminant 

els trams dels quals es desconeix l’aforament. 

Per últim, per cada graf de trams (vial i carril) es fusionen (Merge) les quatre capes 

anuals en una única capa amb component temporal (grafVial_RCv i 

carrilBici_RCb), la qual conté totes les dades necessàries pel càlcul del risc: nombre 

de col·lisions, IMDv o IMDb i longitud de cada tram. 

Així doncs, en aquestes dues capes es calcula la mètrica RCv o RCb en un nou camp, 

el qual serà utilitzat per donar-li l’estil degradat a cada tram, destacant aquells amb 

major risc d’accidentalitat ciclista. 

Per altra banda, la mètrica de concentració d’accidents es calcula en una nova capa, 

resultat de la primera fusió dels grafs vials anuals que contenen el nombre de 

col·lisions, generant una capa independent amb l’NCC (grafVial_NCC).  

En concret, les fórmules utilitzades pels càlculs de les tres mètriques són els següents: 
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Comentar que com l’IMD s’ha calculat anualment, sense diferenciar el tipus de dia, 

s’han modificat les fórmules originals, substituint la constant                    per 

            , adequant-les així al valor d’IMD calculat. 

 

Anàlisi espacial 

En la figura 27 es pot veure que el tram més crític detectat durant aquests quatre anys 

és el del 2017, entre l’Avinguda Meridiana i el carrer Aragó, on en un encreuament es 

van produir 6 col·lisions, arribant a un índex d’NCC superior a 48. Aquest punt va ser 

mitigat refent a finals del 2018 el traçat d’aquesta cruïlla, apreciant-se una reducció a 

la meitat del nombre de col·lisions aquell mateix any i desapareixent completament 

com a tram perillós al 2019 i 2020. 

D’altra banda, destaca al 2017 el carrer Diputació que en 132m es van donar 7 

col·lisions, presentant així un NCC de 5,27. Tot i això, comentar que la majoria de 

punts negres presenten la singularitat de tractar-se de trams curts amb interseccions 

entre diversos carrers, localitzant-se la majoria d’ells en el districte de Ciutat Vella, com 

succeïa en l’estudi de l’ASPB. 

 
Figura 27. Evolució de la concentració de col·lisions amb bicicleta (NCC) 

Pel que fa al risc d’accident tenint en compte la quantitat de tràfic motoritzat, torna a 

destacar un altre tram de la Meridiana, en aquest cas, per sota la plaça de les Glòries, 

durant el 2017 i 2018. Es tracta d’un tram que, tot i presentar un nombre relativament 

baix de col·lisions, comparat amb el tram de la Meridiana a l’alçada d’Aragó, presenta 

un volum de tràfic quasi 40 vegades inferior, pel que el nivell de risc diari és molt més 

elevat. 

En general, en la figura 28 no s’aprecia un patró de risc, doncs qualsevol tram 

monitorat (      ), poc transitat, de poca longitud i que presenta només una 

col·lisió, destaca sobre la resta. 
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Figura 28. Evolució del risc de col·lisions per 10 milions de veh-km (RCv) 

Per últim, respecte al risc de col·lisió per cada 1000 bicicletes, destaca el carrer Selva 

de Mar per ser tres anys consecutius dels trams amb major risc. Aquest tram comparat 

amb el carrer Diputació, el qual és força equivalent pel que respecta a la seva longitud, 

presenta durant aquest període un màxim de 8 col·lisions, mentre que aquest últim 

enregistra fins a un màxim de 25 accidents anuals. Això és degut al fet que presenta 

un aforament de bicis 10 vegades inferior al del carril de Diputació, pel que el nombre 

d’accidents per bici és superior en la Selva de Mar. 

Com en la ràtio anterior, no s’observa un patró en la figura 29 encara que sí que es pot 

veure una tendència a millorar el risc en els trams de l’Eixample, sorgint trams més 

aïllats i de menor longitud com a més crítics. 

Comentar que respecte a l’estudi de l’ASPB de l’any 2014, aquests dos índexs 

calculats d’RCv i d’RCb presenten escales amb un parell d’ordres de magnitud 

inferiors, pel que no es pot avaluar amb l’estudi previ. 

 
Figura 29. Evolució del risc de col·lisions per 1.000 bici-km (RCb) 
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3.4  Qualitat de l’aire 

La següent figura detalla els passos realitzats per l’estudi d’aquesta temàtica. 

 
 

Figura 30. Diagrama del procés d’estudi de la qualitat de l’aire 

 
 

3.4.1 Fonts de dades 

Les dades obtingudes per l’estudi procedeixen del portal de dades obertes de la 

Generalitat de Catalunya:  

 Qualitat de l’aire als punts de mesurament automàtics de la Xarxa de Vigilància 

i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (CSV) [61] 

El portal permet seleccionar prèviament el conjunt de dades d’interès i exportar-lo en 

un únic fitxer. Així doncs, en aquest cas, s’han filtrat les dades pel municipi de 

Barcelona per les dates d’estudi (01/01/2017 a 31/12/2020) i pels contaminants 

utilitzats pel càlcul de l’ICQA (CO, NO2, SO2, O3 i PM10). 

Per altra banda, s’han introduït manualment a R, pels cinc contaminants, els llindars 

màxims i mínims establerts per cada tram d’ICQA, definits anteriorment en la taula 3.  
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3.4.2 Tractament de les dades amb R 

Càrrega de dades 

En aquest estudi s’ha optat per carregar el fitxer CSV en un objecte DataFrame 

(dfQualitatAire) per facilitar el tractament dels càlculs dels índexs ICQA, ja que 

cada línia del fitxer conté els valors enregistrats de cada contaminant per cada hora 

del dia en les estacions del XVPCA de Barcelona. 

 

Neteja i tractament de dades 

Es comença dividint el conjunt inicial en dos subconjunts, doncs, com en el cas de 

l’aforament, interessa comptar amb les dades de qualitat de l’aire agregades per tipus 

de dia, però també disposar d’una mètrica anual a nivell d’estació. 

Així doncs, per una banda, es seleccionen les variables específiques de les estacions, 

entre les quals es troba la seva ubicació, i es seleccionen els registres únics 

(dfEstacions). Comentar que s’ha hagut de reduir la precisió geogràfica, doncs certes 

estacions variaven lleugerament de localització en funció del contaminant enregistrat. 

Per altra banda, es crea el subconjunt amb les mesures dels contaminants que s’han 

enregistrat (dfMesures), tot mantenint la referència a l’estació que l’ha pres. Tot seguit, 

es calcula per cada dia, estació i contaminant, el valor d’immissió diari a partir de les 

24 mostres preses al llarg del dia.  

Pels contaminants NO2, SO2 i O3, el valor d’immissió diari es correspon a la màxima 

mesura capturada durant les 24 hores del dia. Pel que respecte al PM10, aquest valor 

es calcula a partir de la mitjana de les 24 mostres. Finalment, el valor d’immissió del 

CO es calcula tenint en compte una finestra mòbil de 8 hores, de forma que es 

determina, per cada hora, la mitjana de les 7 mesures anteriors més l’actual. A partir 

de les 24 mesures recalculades, es selecciona, com a valor d’immissió, la que 

presenta un valor més elevat. 

Un cop es disposa del valor diari d’immissió per cada registre, es procedeix a 

desestimar les 24 mesures horàries, així com els registres que no hagin capturat cap 

mesura al llarg del dia i que, per tant, presentin un valor d’immissió nul. 

A continuació, es procedeix a tractar les dates i a agregar les mesures d’immissió per 

tipus de dia, realitzant la mitjana per any, mes, tipus de dia, estació i contaminant.  

En aquest punt, es calcula, per cada contaminant i franja d’ICQA, les rectes de 

regressió (rectes) que serviran per assignar el valor d’ICQA corresponent a cada 

valor d’immissió enregistrat (dfValorIm).  

Tot seguit, s’obté el valor resum d’ICQA de cada estació per cada dia, prenent com a 

referència aquell contaminant que presenta un ICQA més baix, és a dir, pitjor. Aquest 

valor numèric és traduït al literal del semàfor d’ICQA que estableix la qualitat de l’aire 

d’aquell lloc i moment (dfValorICQA). 

Finalment, es fusionen les dades de qualitat amb el detall de l’estació associada, de 

forma que es genera l’objecte SF (sfMesuresQA) prenent les variables Latitud i 
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Longitud per construir la geometria en el CRS legal. Aquest conjunt compta amb 

1.850 registres amb les 9 variables detallades en la taula 11. 

Variable Contingut Observacions 

stationId     Identificador de l’estació XVPCA Camp original dfQualitatAire renombrat 

stationName Nom de l’estació XVPCA Camp original dfQualitatAire renombrat 

stationType Tipus d’estació XVPCA Camp original dfQualitatAire renombrat 

day Tipus de dia de la mesura Camp creat en el tractament de dades 

month Mes de la mesura Camp creat en el tractament de dades 

year Any de la mesura Camp creat en el tractament de dades 

ICQA Índex de la qualitat de l’aire Camp creat en el tractament de dades 

airQuality Semàfor de la qualitat de l’aire Camp creat en el tractament de dades 

geometry Localització de l’estació i mesura Camp creat en el tractament de dades 

 

Taula 11. Camps d'estudi de la qualitat de l’aire sfMesuresQA 
 
A partir d’aquest conjunt es calcula la mitjana anual de l’ICQA de cada estació i es 

recalcula el literal de qualitat associat (dfEstacionsQA). Aquestes dades enriqueixen 

el conjunt d’estacions (sfEstacioQAMitj) que disposa de 31 registres amb els camps 

de la taula 12. 

Variable Contingut Observacions 

stationId     Identificador de l’estació XVPCA Camp original dfQualitatAire renombrat 

stationName Nom de l’estació XVPCA Camp original dfQualitatAire renombrat 

stationType Tipus d’estació XVPCA Camp original dfQualitatAire renombrat 

year Any de la mesura Camp creat en el tractament de dades 

ICQA Índex de la qualitat de l’aire Camp creat en el tractament de dades 

airQuality Semàfor de la qualitat de l’aire Camp creat en el tractament de dades 

geometry Localització de l’estació i mesura Camp creat en el tractament de dades 

 

Taula 12. Camps d'estudi de la qualitat de l’aire sfEstacioQAMitj 
 

Anàlisi estadística 

En l’estudi s’observa una millora general en la qualitat de l’aire, experimentant un 

augment del 30% del nombre de mesures etiquetades com a bones, en detriment de 

les regulars, i sent residuals les mesures considerades de qualitat pobre. Comentar, 

però que entre el 2018 i 2019 hi ha un lleuger empitjorament de la qualitat.  

Pel que fa al tipus d’estació que enregistra les mesures, ressaltar que la majoria 

contemplen l’entorn de fons (background), mentre que un terç de les estacions són 

específiques de tràfic, les quals a diferència del comportament general i del de 

background, enregistren una constant millora en la qualitat (figura 31). Aquest fet pot 

estar relacionat amb les polítiques municipals de foment del transport públic i de 

vehicles de baixes emissions [62]. 
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Figura 31. Evolució de la qualitat de l’aire segons el tipus d’estació 
 

Desglossant les mesures de qualitat per tipus de dia de la setmana, es detecta el 

divendres com el dia amb un ambient amb pitjor qualitat d’aire, coincidint inversament 

amb el patró estudiat en els aforaments de trànsit. És a dir, la qualitat de l’aire és més 

bona els caps de setmana, sent aquests els dies que presenten un menor índex de 

desplaçaments, i empitjora entre setmana amb l’augment de tràfic. 

Tot i això, no es pot establir una associació directa entre l'ICQA i l’IMD, doncs el 

coeficient de correlació és de      . A més, visualment en la figura 32 no s’aprecia 

una relació entre l’aforament de tràfic i el nivell de qualitat regular de l’aire. Això es deu 

al fet que la concentració de contaminants en l’aire depèn de múltiples factors, entre 

els quals es troben els meteorològics com la pluja, la qual redueix la intensitat d'agents 

nocius en l'aire, millorant la qualitat d'aquesta [63]. 

 
 

Figura 32. Comparativa temporal normalitzada d’aforaments bicis i qualitat regular de l’aire 
 

Finalment, no s’aprecia un comportament cíclic anual de la qualitat de l’aire com es 

podia entreveure en els estudis anteriors, a causa de l’aleatorietat dels fenòmens 

naturals que afecten directament en les partícules en suspensió. 

 

 

3.4.3 Tractament de les dades amb ArcGIS Pro 

Es trasllada a ArcGIS Pro el detall de les mesures de qualitat de l’aire (qualitatAire) 

així com les estacions del XVPCA que les han pres (estacionsXVPCA). 

 

 

 



48   

Configuració de la capa 

Es calcula, a partir de la primera capa, un mapa anual d’interpolació de l’ICQA pel 

municipi de Barcelona mitjançant l’eina Spline with Barriers. De cada ràster anual 

generat s’obtenen els polígons que marquen les corbes de nivell (Contour), de forma 

que s’acaba creant una capa vectorial per cada ràster. Aquestes quatre capes són 

fusionades (Merge) en la capa final QA_nivell, en la qual es crea un nou camp 

temporal que denota l’any de la interpolació per poder visualitzar l’evolució. 

Finalment, els punts corresponents a les estacions serveixen per validar visualment el 

model generat i poder interpretar els resultats coneixent-ne les limitacions del nombre 

de dades, doncs només hi ha 8 estacions en el municipi i aquestes no es troben 

repartides homogèniament pel territori. 

 

Anàlisi espacial 

En la figura 33 es pot observar que, al llarg dels anys, la zona que presenta una 

qualitat d’aire inferior és el centre de la ciutat (Eixample), coincidint amb la més 

transitada i que, per tant, presenta alts nivells d’immissió d’NO2 (figura 35). El mateix 

succeeix al 2017 en l’estació de Poblenou, on s’enregistra una qualitat anual regular, a 

causa d’altes mesures del mateix contaminant. 
 

 
 

Figura 33. Evolució de la qualitat de l’aire i ICQA 
 

Per altra banda, amb l’aparició al 2018 de l’estació de l’Observatori Fabra, les corbes 

de nivell mostren un empitjorament de l’aire cap a les zones muntanyoses de la ciutat, 

on s’enregistra una alta presència d’O3. Això es deu al fet que en allunyar-se dels 

nuclis urbans, les proporcions dels precursors d’aquest contaminant són idònies pel 

seu creixement, contràriament al que ocorre al centre. Per aquest motiu, l’estació de 

l’Observatori presenta nivells d’O3 superiors a les de l’Eixample, encara i comptar amb 

una quantitat d’NO2 notablement inferior, com s’aprecia en la figura 34. 

Obviant l’excepcionalitat de l’any 2020, s’aprecia aquesta millora de qualitat global, 

essent més notable entre el 2017 i 2018.  

Comentar que el model d’interpolació és relativament bo per totes aquelles zones 

pròximes a les estacions, però apareixen zones de dubtós valor qualitatiu, com pot ser 

la zona Franca-Port per manca de dades de l’entorn en aquests punts allunyats. 
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Figura 34. Evolució dels contaminants en les estacions de l’Eixample, Poblenou i Observatori Fabra 

 

 

 

3.5  Configuració i publicació del visor a AGOL 

Finalment, es procedeix a crear el visor interactiu a ArcGIS Online, utilitzant el compte 

de developer per disposar d’accés a totes les aplicacions d’AGOL. Aquest visor es 

podrà compartir públicament i estarà desvinculat de la llicència trial de l’organització 

ArcGIS Learn, utilitzada per treballar amb ArcGIS Pro, la qual en finalitzar el període 

de 60 dies, elimina tot el contingut emmagatzemat. 

 

Compartició de les capes 

Així doncs, s’exporten des d’ArcGIS Pro totes les capes que es volen incorporar a 

AGOL, generant un fitxer shapefile en local per cadascuna d’elles mitjançant l’opció 

Feature Class To Shapefile. La compartició directa d’ArcGIS Pro a AGOL 

mitjançant Sharing Mapa As A Web Layer obliga a publicar les capes en la mateixa 

organització en la qual s’ha iniciat sessió a ArcGIS Pro, pel que es publicaria 

directament a ArcGIS Learn, on es troba acotat el temps de prova. 

Comentar que prèviament a l’exportació, cal afegir en aquestes entitats un nou camp 

de tipus Date per poder configurar en la capa d’AGOL la temporalitat, habilitant aquest 

camp com a esdeveniment específic en el temps. En concret, el camp s’ha calculat a 

partir de la informació del year de les dades, prenent com a referència anual el 30 de 

desembre de l’any en qüestió.  

Aquests fitxers locals es carreguen a AGOL publicant-los com a capes allotjades. 

Ressaltar que els shapefiles únicament contenen les dades amb les referències 

geogràfiques, però no emmagatzemen informació relativa a la simbologia. Per aquest 

motiu, ha sigut necessari assignar-els-hi de nou l’estil i configurar les finestres 

emergents a cada capa. 

 

Creació del visor interactiu 

El visor final ha d’agrupar els quatre estudis realitzats, a més de permetre interactuar a 

l’usuari interrelacionant les dades dels diferents estudis. Per aquest motiu, s’ha creat 

un Story Map Series, on s’organitzen en pestanyes les quatre temàtiques, junt amb un 

apartat extra de Workspace, com es mostra en la figura 35. 



50   

 
Figura 35. Estructura dels apartats del visor final 

 

Comentar que d’entrada, quan s’accedeix al visor, es mostra per defecte carregada la 

primera temàtica disponible, és a dir, la infraestructura ciclable. A continuació, es 

detalla l’objectiu temàtic (de T1 a T4) de cada pestanya del visor, així com la 

descripció de com s’ha construït a AGOL, tot incloent la visió obtinguda. També es 

comenta el visor extra d’espai de treball (W). 

T1. La pestanya Infraestructura (figura 36) permet analitzar com ha anat 

evolucionant l’entramat ciclable pel que fa al nombre de trams i de quilòmetres 

habilitats, tot tenint en compte les diferents tipologies de vies.  

 
Figura 36. Visor de la infraestructura ciclable 

 

En concret, aquesta pestanya conté un WAB embegut, creat a partir de la plantilla 

Dashboard Theme. Aquest WAB conté en la part central un Web Map amb les 

capes de la infraestructura ciclable i de les zones a 30 (1). El mapa incorpora el 

widget Layer List (2), per seleccionar les capes a mostrar, així com el widget 

Summary (3), que proporciona el detall del nombre de trams ciclables i la longitud 

que cobreixen (en km), filtrable per tipus de via i extensió del mapa. 

A més, el WAB incorpora el widget de Filter (4) amb tots els possibles rangs 

temporals definits, tant amb granularitat anual com trimestral. Per altra banda, 

s’inclouen tres gràfiques interactives generades amb el widget Infographic.  

En particular, el gràfic de barres Longitud de les vies (5) mostra els 

quilòmetres de l’entramat de cada tipologia de via. El gràfic Implantació de 
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carrils bici (6) indica el percentatge de carrils bici construïts en comparació 

amb els carrils projectats. I per últim, l’Evolució de la infraestructura 

ciclable (7) exposa, de forma apilada, l’evolució del quilometratge ciclable 

diferenciant el tipus de via. 

Per generar els dos últims gràfics es parteix de fonts de dades addicionals. En 

concret, per crear el percentatge s’utilitza la capa d’infraestructura filtrada pels 

carrils bici, que marcarà el progrés, i les estadístiques dels carrils construïts i 

projectats, per obtenir el valor màxim a cobrir. Altrament, per generar l’evolució 

s’ha creat a R un CSV específic amb el resum de la longitud de cada tipus de via a 

nivell trimestral i s’ha pujat a AGOL. 

 

T2. La pestanya Aforament (figura 37) permet comparar els indicadors d’IMDb amb 

els d’IMDv per districtes i barris, tot disposant de l’evolució temporal d’aquestes 

comparatives.  

 
Figura 37. Visor de l’aforament 

Per aquest motiu, aquest apartat del visor conté embegut un altre Story Map 

Series, on s’utilitza el panell lateral per indicar els límits administratius de l’estudi, 

tot afegint en la descripció un GIF evolutiu del 2017 al 2020 amb la comparativa 

de l’IMDv i IMDb normalitzat (1), creat a R. 

Aquest element dinàmic permet, per una banda, mostrar informació a l’usuari final 

mentre es carrega la comparativa dels mapes, procés lent degut a la composició 

de diversos elements embeguts en cascada. Per altra banda, aquest Story Map 

conté únicament dos apartats (districtes i barris), pel que la brillantor que indica 

quin apartat està seleccionat no és suficient quòrum per veure-ho clarament fins 



52   

que no es carrega el contingut del subapartat. Tot i això, el visor de districtes i el 

de barris són idèntics respecte a l’estructura de la informació. 

En aquest sentit, el visor incorpora una aplicació Dashboard anual que conté 

integrada una aplicació web creada amb la plantilla Compare, la qual alhora conté 

els dos Web Maps. Aquesta aplicació (2) permet sincronitzar el contingut dels 

mapes d’aforament de trànsit de vehicles i de bicis, facilitant la visió en paral·lel.  

A més, el dashboard mostra dues gràfiques de sèrie (Serial Chart), una per 

comparar  l’IMDv i IMDb normalitzat en cada zona administrativa (3), i l’altra per 

avaluar l’evolució de l’IMDv i IMDb al llarg dels mesos de l’any en qüestió (4). 

Comentar que les dues gràfiques utilitzen com a font d’origen dos CSV creats 

prèviament a R.  

Aquests quadres de comandament anuals són agrupats en un altre Story Map 

Series, on s’utilitzen les pestanyes per indicar l’any de les dades.  

Destacar que s’ha optat per utilitzar l’aplicació de Dashboard en comptes del WAB 

pel fet que aquest permet integrar altres aplicacions d’AGOL, com és la 

comparativa, mentre que WAB únicament permet treballar amb Web Maps. A 

més, la generació de gràfics a Dashboard és molt més potent, permetent realitzar 

comparatives de barres d’una mateixa categoria. 

 

T3. La pestanya Accidentalitat inclou quatre pestanyes, les tres primeres referents 

a l’estudi del risc d’accidentalitat (figura 38) i l’última que complementa la visió 

amb  els ciclistes involucrats en els accidents (figura 39).  

Així doncs, per una banda, aquest apartat mostra l’evolució de la sinistralitat 

associada a cada tram, el que permet intuir l’execució d’accions de millora per part 

de l’Ajuntament. Aquest fet es pot validar en la pestanya final del visor 

(Workspace) amb la incorporació de la capa d’infraestructura. Per altra banda, 

l’apartat d’involucrats facilita certs indicadors dels accidentats per entendre en 

quines situacions (temporal, espacial i causalitat) es produeixen. 

Per aquest motiu, s’organitza l’estudi de les tres mètriques de risc de sinistralitat 

ciclista, així com el detall dels ciclistes involucrats, mitjançant l’ús d’un Story Map 

Series que agrupa aquests quatre elements WAB. 

En la figura 38 s’aprecia que cada risc (NCC, RCv i RCb) disposa del Web Map (1) 

amb el detall del perill associat a cada tram de la xarxa. Aquest mapa es pot 

enriquir afegint amb el widget Layer List (2) les col·lisions enregistrades, tot 

diferenciant-les en funció de la distància al tram més pròxim, ressaltant aquelles 

que s’han considerat en el càlcul. També, s’inclou el widget Summary (3) que 

mostra informació de les col·lisions: nombre d’implicats, víctimes, així com la 

gravetat de les lesions; filtrable pels accidents considerats o no en l’estudi i per 

l’extensió del mapa.  
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Per altra banda, el WAB compta amb el widget Group Filter (4) per analitzar 

l’evolució anual de l’accidentalitat, amb un widget Infographic (5) per mostrar la 

proporció de col·lisions considerades en l’estudi i una Legend (6) fixa per tenir 

present els rangs de risc creats.  

Finalment, s’inclou el widget Query (7) que disposa d’una cerca per ressaltar els 

trams amb major concentració/ràtio d’accidents, i d’una altra per localitzar les 

col·lisions mortals. Comentar que en executar les cerques es genera una nova 

capa al mapa amb els elements que compleixen les condicions, la qual pot ser 

seleccionada o desseleccionada des del widget 2. A més, també s’obté un llistat 

interactiu amb el detall d’aquests ítems localitzats, fet que permet apropar la visió 

del mapa a la zona on s’ubica l’element. 

 
Figura 38. Visor del risc d’accidentalitat 

Altrament, el WAB de la figura 39 (Involucrats) permet conèixer més informació 

sobre els ciclistes involucrats en els accidents, marcant quan, on i el perquè es 

produeixen les col·lisions. Per això, s’incorpora el Web Map (1) amb els 

accidentats, acolorint-los en funció del torn de l’accident (matí, tarda o nit), 

consultable amb el widget Legend (2). A més, es permet veure l’evolució espacial 

dels accidentats mitjançant el Time Slider (3) per rangs mensuals. 

Tot seguit s’inclou un conjunt de widgets, el de Group Filter (4) per seleccionar 

l’any d’estudi i nou elements de tipus Infographic, lligats amb l’extensió del 

mapa, que mostren, el nombre d’accidentats (5), la proporció de gèneres dels 

involucrats (6), la descripció del tipus de persona (7), així com el resum del 

districte en el qual els ciclistes es van accidentar (8). 

També s’inclou el motiu pel qual es va accidentar mostrant la visió de la causa 

mediata (9) i de la descripció de la causa del vianant (10), agrupant aquestes dues 
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gràfiques en una mateixa secció en pestanyes. Anàlogament, s’afegeix el moment 

en el qual es van produir, tant pel que fa al tipus de dia (11) com de rang horari 

(12) i, per últim, s’afegeix la tipologia de lesions que van acabar patint (13). 

 
Figura 39. Visor dels ciclistes involucrats en accidents 

 

T4. La pestanya Qualitat de l’aire (figura 40) permet observar el detall de 

l’evolució de l’ICQA a nivell de contaminant i estació, a més de marcar els nivells 

de qualitat de l’aire de tot el territori.  

Aquest estudi es pot relacionar al Workspace amb les capes d’aforament per 

comprovar si diferents intensitats de trànsit afecten a la qualitat d’aire. Tot i això, 

estadísticament s’ha pogut validar que no hi ha una relació directa, doncs hi 

intervenen molts factors atmosfèrics com s’havia detallat en l’estat de l’art. 

En concret, aquesta temàtica està creada amb un WAB, el qual conté per una 

banda l’aplicatiu del mapa (1) amb les corbes de nivell de l’ICQA, i les estacions 

de l’XVPCA marcades amb el semàfor de la qualitat de l’aire. El mapa mostra 

l’evolució anual mitjançant el widget Time Slider (2). 

Per altra banda, s’ha inclòs un GIF (3) creat a R amb l’evolució de les mesures 

dels contaminants enregistrats per cadascuna de les estacions, tot convertint els 

valors d’immissió a l’estàndard d’ICQA. A més, per veure a simple vista com 

afecta cada contaminant a la qualitat de l’aire, s’ha establert el fons de les 

gràfiques amb els tres colors del semàfor de qualitat, marcats pels llindars dels 

rangs de l’ICQA. 
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Figura 40. Visor de la qualitat de l’aire 

 

Comentar que s’ha optat per mostrar el nom de les estacions en el mapa per 

poder relacionar visualment la seva gràfica de contaminants amb la seva 

localització en el territori, doncs en treballar amb elements externs, es perd la 

interacció entre ells. 

 

W. La pestanya Workspace (figura 41) permet disposar d’un espai de treball per poder 

interrelacionar lliurement les capes més rellevants de les temàtiques anteriors. 

D’aquesta forma es facilita a l’usuari l’anàlisi des d’altres punts de vista per 

extreure nou coneixement. 

En aquest sentit, l’apartat inclou un WAB embegut per visualitzar conjuntament les 

capes del Web Map (1). Per defecte es mostra el mapa base i el widget About (2) 

desplegat amb la informació dels passos a seguir per treure-li rendiment. 

Així doncs, cal seleccionar inicialment les capes (3) a visualitzar en el mapa, tot 

podent elegir el subconjunt d’elements a mostrar amb el widget Filter (4). Aquest 

filtre imita el comportament de la plantilla de l’aplicació configurable Interactive 

Legend, la qual permet interactuar directament amb els elements de la llegenda, 

motiu pel qual s’han configurat els filtres simulant la llegenda. A més, amb el Time 

Slider (5) es pot observar l’evolució dels elements visibles en el mapa. 

Per últim, es permet consultar la llegenda (6) dels elements amb els quals s’està 

interactuant i obtenir el seu detall amb el widget Attribute Table (7). 
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Figura 41. Visor de l’espai de treball 

 

Publicació del visor 

El visor final es troba publicat a AGOL, accessible des de la següent URL: 

https://patriciaandolz.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d3808fb419

0b40939b9d3bfea61f7f7b 

Comentar que la visió de l’aplicatiu web pot variar en funció de la resolució del 

dispositiu amb què es consulti, doncs tant l’Story Map Series com el WAB són 

responsius i estructuren els elements de la forma més usable possible.  Així doncs, per 

resolucions iguals o superiors a          , l’aplicatiu es veu com es mostra en les 

captures de la memòria, però amb resolucions inferiors es renderitza en format mòbil.  

Tot i això, mitjançant la barra vertical dels widgets, es permet ampliar la seva visió i, en 

el cas del dashboard d’aforaments, encara i no ser responsiu, es permet ampliar cada 

ítem amb la icona de la part superior dreta que apareix en passar el cursor per sobre. 

Finalment, el logotip del visor enllaça amb la maquetació en HTML del codi R del TFM, 

publicat al repositori de Git. En concret, redirigeix al lloc web: 

https://patriciaandolz.github.io/tfm/ 

 

  

https://patriciaandolz.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d3808fb4190b40939b9d3bfea61f7f7b
https://patriciaandolz.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d3808fb4190b40939b9d3bfea61f7f7b
https://patriciaandolz.github.io/tfm/
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4 Conclusions 

Al llarg d’aquest treball s’han consolidat els coneixements adquirits en les diverses 

assignatures del màster. En concret, el TFM es centra en els continguts de 

l’assignatura d’Anàlisi de Dades Geoespacials, però hi ha un procés previ molt 

important de captura, neteja i anàlisi estadística de les dades, treballat en múltiples 

matèries, i en el qual s’estima que s’ha invertit pràcticament la meitat de la dedicació 

total del projecte. 

És cert que en un inici es van definir conceptualment els mateixos passos a aplicar per 

les quatre temàtiques d’estudi, esperant poder reutilitzar part del procés previ a l’anàlisi 

concret de cada temàtica. Tot i això, per l’heterogeneïtat dels estudis i, en 

conseqüència, dels conjunts de dades, únicament s’han pogut definir funcions 

genèriques per la càrrega dels fitxers a R i pel càlcul del percentatge diferencial de 

l’evolució d’una variable d’estudi. 

Comentar que, abans de realitzar el TFM, es partia d’un cert domini del llenguatge d’R, 

assolit tant en el grau com en el màster, però en canvi, fins al moment, les eines SIG 

s’havien utilitzat només com a visors de capes ja tractades, pel que es desconeixia el 

seu potencial a nivell d’eines d’anàlisi. Tot i això, la corba d’aprenentatge dels 

productes d’ArcGIS és assequible, encara que el desconeixement de certes 

funcionalitats provoca realitzar passos que es podrien realitzar de forma més eficient. 

A tall d’exemple, la temàtica d’accidentalitat es va haver de refinar per considerar 

únicament les col·lisions en comptes dels accidentats i ser així equivalent a l’estudi de 

l’ASPB. Aquest canvi va ser fàcilment adaptable a R i bàsicament va suposar 

reexecutar les línies de codi per regenerar els conjunts, mentre que a ArcGIS Pro es 

van calcular de nou totes les capes de risc, seleccionant i configurant manualment 

cadascuna de les eines d’anàlisi utilitzades. Posteriorment, es va descobrir l’existència 

del llenguatge de programació visual Model Builder que incorpora ArcGIS Pro per 

crear fluxes de treball i automatitzar així el procés de geoprocessament, el que hagués 

simplificat la tasca comentada.  

Respecte als objectius, comentar que els específics del producte s’han anat adequant 

a l’estudi, perfilant-los al llarg de les diferents etapes del TFM. És a dir, inicialment es 

van marcar uns objectius en visió a utilitzar una tecnologia, en concret, R, AGOL i 

WAB, però investigant sobre les eines en l’estat de l’art, es va veure la limitació de 

funcionalitats d’anàlisi de les llicències gratuïtes d’AGOL. Per aquest motiu, es va 

ampliar el conjunt d’eines a utilitzar (ArcGIS Pro, R-ArcGIS Bridge, Configurable Apps, 

Dashboards i StoryMaps), així com els passos concrets a realitzar, definint més 

objectius específics. 

Comentar que durant l’estat de l’art, també es va acotar l’abast de l’estudi, eliminant 

l’anàlisi dels serveis oferts per promoure l’ús de les bicicletes. 

Per altra banda, en el desenvolupament del producte es va desestimar l’objectiu 

d’analitzar la connectivitat de la xarxa ciclable des del punt de vista d’anàlisi de grafs, 

el qual va sorgir arran d’un estudi recopilat en l’estat de l’art. En concret, es pretenia 
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proporcionar mètriques equivalents a les estudiades a l’optativa d’Anàlisi de Grafs i 

Xarxes Socials, però aquest cop utilitzant l’extensió d’ArcGIS Network Analyst. Tot i 

això, es va veure que aquest paquet d’ArcGIS no calculava mètriques en aquest sentit, 

doncs es centra principalment a establir rutes entre punts. 

Pel que fa a la hipòtesi del projecte, s’ha pogut validar que, com establien els PMU, la 

xarxa ciclable ha augmentat respecte al quilometratge pedalable, encara que s’ha 

propulsat la implantació de vies ciclables cohabitades per davant del carrils bici.  

Aquest fet dificulta l’anàlisi de l’ús de la bicicleta, ja que aquesta tipologia de vies no 

disposa d’equips d’aforament. Tot i això, analitzant únicament l’ús dels carrils bici, 

s’aprecia un lleuger increment. Respecte a la sinistralitat, s’ha observat un descens en 

el risc de col·lisió, derivat de l’aplicació de millores en els punts crítics de la 

infraestructura. 

Per últim, en general es percep una millora en la qualitat de l’aire, deguda a mesures 

més restrictives en els vehicles que poden circular per la ciutat, junt amb les 

condicions ambientals dels darrers anys. L’augment d’ús de la bicicleta segueix sent 

poc significatiu a la ciutat de Barcelona perquè suposi un factor decisiu en la millora de 

l’aire. 

Com a resultat del projecte, s’ha obtingut un visor interactiu que permet extreure 

aquestes conclusions, així com ampliar l’estudi interrelacionant les quatre temàtiques. 

Durant la construcció del visor, s’han complert tots els objectius específics indicats en 

la memòria i, tanmateix, al llarg de la realització de tot el treball, s’han pogut assolir els 

diversos objectius generals. 

Referent a la metodologia de treball, només comentar que, en utilitzar Scrum, s’ha 

permès anar incorporant millores de forma iterativa pel que fa a la informació mostrada 

en les capes finals (ArcGIS Pro), proporcionant un producte més complet però dividint 

la dificultat en petits ítems. Tot i això, durant el desenvolupament del producte, es va 

modificar l’organització dels sprints, per agrupar en un únic pas final la construcció del 

visor a AGOL amb totes les temàtiques, modelant de zero l’aplicatiu web. 

A més, gràcies al fet que en la planificació inicial es va estimar la duració de les 

tasques deixant marge de temps extra, s’ha pogut absorbir el temps dedicat a resoldre 

els problemes i dubtes sorgits amb l’ús dels productes d’ArcGIS. 

Per concloure, només resta comentar que aquest estudi es pot ampliar des de dues 

vessants: la implementació del producte final i el contingut de l’estudi. Pel que fa al 

desenvolupament del producte, aquest es pot millorar: 

 Utilitzant Model Builder per automatitzar els passos de la creació de les capes 

finals, de forma que es podria estendre fàcilment l’estudi a altres rangs 

temporals. 

 Modificant els widgets existents, en concret les infografies i gràfiques, perquè el 

seu contingut estigui sincronitzat amb la selecció temporal mostrada pel Time 
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Slider. Amb aquest canvi, es podria prescindir del widget de filtre temporal i 

l’actualització de les dades en el visor seria automàtica. 

 

Finalment, en relació amb el contingut, es pot incloure: 

 L’estudi dels serveis relacionats amb l’àmbit ciclable: punts d’ancoratge, servei 

de lloguer de Bicing i edificis bike friendly. 

 L’estudi citat de la connectivitat, aquest cop utilitzant Python, en concret, la 

llibreria de NetworkX, per crear el graf de la xarxa, i obtenir les mètriques amb 

l’eina de Gephi. 

 L’estudi de la cobertura de la xarxa, per analitzar l’eix estratègic de mobilitat 

equitativa, és a dir, analitzar el percentatge de població que disposa de trams 

ciclables relativament pròxims. 

 L’estudi de la xarxa pel que fa a rutes, per estudiar l’eficiència dels 

desplaçaments en bicicleta, quart eix estratègic del model de mobilitat de 

Barcelona. 
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5 Glossari 
 
Termes: 

 

Pla de Mobilitat Urbana. Instrument de planificació on es defineixen les línies 

d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys [4]. 

Sistema d’Informació Geogràfica. Sistema informàtic, format per maquinari, 

programari, dades, usuaris i un marc organitzatiu, que permet enregistrar, 

emmagatzemar, gestionar, analitzar, consultar, visualitzar, presentar i difondre 

qualsevol tipus d'informació geoespacial [64]. 

Procés unificat. Marc de treball genèric que pot especialitzar-se per una gran varietat 

de sistemes de programari, per diferents àrees d’aplicació, diferents tipus 

d’organitzacions, diferents nivells d’aptitud i diferents mides de projectes [65]. 

Scrum. Mètode iteratiu i incremental per a desenvolupar programari elaborat per Ken 

Schwaber i Jeff Shuterland. Es tracta d'un mètode molt lleuger que, seguint el principi 

lean de generar només els artefactes que aporten un valor important, minimitza el 

conjunt de pràctiques i artefactes, i també les tasques i els rols [66]. 

Vehicle de Mobilitat Personal. Vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i 

propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle una 

velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats 

amb un seient si estan dotats de sistema d’autoequilibrat. S'exclouen d'aquesta 

definició els vehicles sense sistema d’autoequilibrat i amb seient, els vehicles 

concebuts per a competició, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els 

vehicles amb una tensió de treball major a 100 VCC o 240 VAC [5]. 

 

 

Acrònims: 

 

AGOL   ArcGIS Online 

AMB  Àrea Metropolitana de Barcelona 

ASPB   Agència de Salut Pública de Barcelona 

CO   Monòxid de carboni 

COV  Compostos Orgànics Volàtils 

DGT   Direcció General de Trànsit 

ICQA   Índex Català de Qualitat de l’Aire 

IDE  Integrated Development Environment 

IERMB  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

IMD  Intensitat Mitjana Diària de trànsit 

IMDb   Intensitat Mitjana Diària de trànsit de bicicletes 

IMDv   Intensitat Mitjana Diària de trànsit de vehicles motoritzats 

NO2   Diòxid de nitrogen 

NOx   Òxids de nitrogen 

O3   Ozó 
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OGC   Open Geospatial Consortium 

OMS   Organització Mundial de la Salut 

PAC   Prova d’Avaluació Continua 

PM10   Partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 micròmetres 

PMU   Pla de Mobilitat Urbana 

SF   Simple Features 

SIG   Sistema d’Informació Geogràfica 

SO2   Diòxid de sofre 

UE   Unió Europea 

VL   Valor Límit 

VMP   Vehicles de Mobilitat Personal 

WAB   Web AppBuilder 

XVPCA  Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
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