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1 INTRODUCCIÓ 

A la vista de la transformació de la ciutat i dels canvis operats amb els usos que apareixen sobre la via pública, 
es presenta avui la necessitat de mantenir uns espais de vianants suficients per a la mobilitat de les persones, 
clarament diferenciada de la mobilitat amb Vehicles de Mobilitat Personal VMP, entre d’altres. La proliferació 
d’aquets tipus de vehicles (VMP), en el limitat aforament dels carrers, demana d’una delimitació de rutes i la 
seva harmonització amb d’altres activitats que es produeixen a l’espai públic. 

L’Ajuntament de Barcelona es planteja d’elaborar una taxa que gravi l’ús intensiu i especial del domini públic 
per part d’aquest tipus de vehicles VMP, especialment en els casos en que l’ús de l’espai públic es produeix 
vinculat a les empreses de lloguer per grups turístics. 

En aquest sentit l’ordenació de l’ocupació ocasional o estable de la via pública per desenvolupar certes activitats 
comercials o de lleure, com ara les terrasses en bars i restaurants, o els quioscs de premsa o be les guinguetes, 
presenten una regulació que s’estableix com a mesura sovint expressat en cànons o taxa que reverteix la privació 
de l’espai públic i actua com a mecanisme d’autocontenció de l’ocupació de l’espai públic. 

1.1 Antecedents 

L’Ajuntament ha desenvolupat diferents estudis que aborden el pes d’aquesta nova mobilitat, la quantitat i 
elements que actualment estan a disposició del vianants per fer rutes que suposen ocupació en l’espai públic, 
però no disposa de un estudi que mesuri sistemes d’ incorporar-la i regular-la per tal de ordenar la l’ocupació 
de l’espai públic. 

A partir a partir d’aquests estudis i informes, es posa de manifest que existeix una dinàmica creixent de l’ús 
d’aquests vehicles, especialment en les zones centrals de la ciutat i orientat a visites turístiques, i sembla 
necessari ordenar l’ús i mobilitat que potencien, en base a fixar no únicament el desplaçament a traves de unes 
rutes indicades, sinó també unes taxes de circulació per tal de modular-ne el transit especialment en 
determinats llocs molt concorreguts on la afluència de persones i la juxtaposició d’activitats (espais d’aparadors, 
terrasses, punts d’observació d’edificis singulars o d’explicació de l’element per part dels guies turístics, llocs 
especialment fotografiats) constrenyerien les possibilitats del transit de vianants i rodat i posen en risc la 
seguretat (cops, topades, col·lisions) i en suma comprometen una mobilitat ordenada en l’espai públic. 

Es parteix per l’elaboració d’aquest estudi dels treballs encaminats a l’estudi de la concentració i regulació de la 
taxa de terrasses. Estudi en el es van estudiar i mapificar diferents bases d’informació de l’Ajuntament1, obtenint 
com a resultat els àmbits amb una major concentració d’activitats i fluxos turístics, dels serveis de restauració, 
a més dels trams on hi ha una major densitat de terrasses, els carrers amb una elevada ocupació de la via pública, 
espais amb més aglomeració, i els més congestionats amb altres usos. 

 

 

                                                             
1111 les dades aportades per l’Institut Municipal d’Informàtica IMI, les dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona, els 
treballs sobre concentració turística i comercial realitzats pel PEUAT, realitzat per Ajuntament de Barcelona – Barcelona 

2 OBJECTIU GENERAL I ESPECÍFICS 

En aquest context, cal desenvolupar un estudi que aporti una caracterització de l’espai viari, que estableixi 
mesures objectives del l’ocupació, de la proporcionalitat del transit de vianants, la intensitat d’ús de l’espai 
públic, per part del residents de la ciutat i dels visitants de manera que s’aporti una mesura raonada per 
l’aplicació de la taxa, en relació a diferents paràmetres. 

Es tracta doncs de realitzar un estudi que quantifiqui el valor de la utilitat de l’aprofitament especial del domini 
públic local per part dels vehicles de mobilitat personal VMP. L’estudi es centra únicament en els VMP tipus A 
(hoverboards, air wheels i patinets elèctrics) i tipus B (segways i scooters elèctrics) únicament vinculats a 
recorreguts en grup organitzats per empreses de lloguer turístic. 

L’objectiu principal de la recerca és desenvolupar una proposta de caracterització dels carrers de la ciutat pel 
que fa a l’ús de l’espai públic, partint d’una experiència anterior de la classificació dels carrers de la ciutat que 
es va fer per a la taxa de terrasses, on es van determinar una sèrie de criteris que van servir per determinar una 
modulació dels trams de carrer (intensitat d’activitat, criteris de nivell d’activitat turística, punts d’interès, 
dimensió de l’espai físic, entre d’altres), però utilitzant dades actualitzades. 

A aquests criteris se n’hi afegeixen d’altres de nous que aporten una mesura d’ocupació de l’espai públic per 
part dels vianants, expressada com a intensitat de flux de vianants locals o visitants, que passegen o s’aturen. A 
partir d’aquesta metodologia general aplicada a tot l’àmbit de la ciutat de Barcelona, es caracteritzen els 
recorreguts traçats com a rutes predefinides per a VMP. 

Un cop definida la caracterització, es proposa una possible taxa per aquest tipus de circuits, establint una 
proporcionalitat amb les activitats empresarials en les que es recolzen, i la seva implicació comercial o 
econòmica. S’aporten com a objectius específics:  

a) La caracterització dels carrers, atenent a aspectes com ara: l’estructura d’intensitats d’usos comercials 
en planta baixa, a l’ús de l’espai públic en relació a la dimensió de l’espai físic, els carrers amb una major 
concentració d’atractiu turística i comercial.  

b) Anàlisi dels pautes de mobilitat turística o de visitants que està incorporant a traves de sistemes de 
mobilitat en transport públic, dirigits especialment a aquest tipus de visitants.  

c) Flux o la intensitat de vianants locals o visitants. Aquest apartat utilitzen procediments d’anàlisi de Big 
Data amb l’accés, descarrega i tractament de dades procedents d’aplicatius API (Flickr) que permeten 
abordar temes d’alt nivell de contingut geoespacial com per exemple la mobilitat, els hàbits d’estada o de 
referencia de les persones a l’espai públic, entre d’altres, aspectes que poden ser d’utilitat a una gestió 
urbana de la mobilitat eficient en l’espai públic millorant la implantació actual del SIG. 

d) Vies d’especial complexitat. Punts més conflictius de constrenyiment o de risc per a la seguretat de 
mobilitat, això com mesures de les situacions de topades i col·lisions sobre les vies. La major complexitat 
de les vies associades a les rutes més habituals. 

e) Característiques de les rutes atenent a les característiques urbanes avaluades als apartats anteriors. 
 

Regional BR, així com el conjunt de treballs realitzats amb l’equip de l’IMPU per a d’identificar els eixos i les zones amb un 
més alt nivell d’ocupació de la via. 
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3 FONTS I BASES DE DADES 

La informació utilitzada en aquest estudi prové de diverses fonts, que s’han consolidat en un conjunt de dades 
dins un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), aprofitant el seu vincle geoespacial. Les dades en forma de taula 
s’han hagut de transformar abans de ser analitzades, mentre que la seva component geogràfica s’ha hagut de 
transformar per a ser compatible en quant a la seva projecció i referència espacial. 

3.1 Informació de les rutes 

Els traçats de les rutes s’han obtingut a partir d’arxius de CAD georeferenciats, que s’han convertit en entitats 
amb atributs dins d’un SIG. A banda de la seva geometria, les dades més importants introduïdes han estat les 
següents: 

 Denominació de la ruta 
 Identificador del tipus de cadascuna de les rutes 
 Rutes tipus A (hoverboards, air wheels i patinets elèctrics) 
 Rutes tipus B (segways i scooters elèctrics) 

 Descripció del tipus de tram de cada ruta 
 Via ciclable (carril bici) 
 Carrer 30 
 Plataforma única 
 Parc 
 Carril bici en projecte 
 Discontinuïtat 

3.2 Dades de l’Ajuntament de Barcelona 

Per a l’elaboració de les bases pel SIG de l’estudi, s’han emprat diverses dades recopilades per l’Ajuntament de 
Barcelona, que en la majoria de casos ha comportat la necessitat de crear noves entitats a partir de coordenades 
georeferenciades: 

 Barcelona Regional 
 Temes de transports i mobilitat (targeta de transport HOLA BCN! en el període gener – agost 2015) 
 Nombre de visitants dels atractors turístics 
 Punts d’activitat comercial, com ara mercats municipals i centres comercials 

 Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 
 PIT Ciutat 
 PIT Ciutat (Recurs MICE) 
 PIT Ciutat (Recurs comercial) 
 PIT Ciutat (Recurs educatiu, sanitari i d’investigació) 
 PIT Ciutat (Recurs esportiu) 
 PIT Districte. 

 Àrea d’Ecologia, Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
 Dades sobre la mitjana de validacions de metro per tipus de dia (feiners, dissabtes i festius) en franges 

horàries de l’any 2015. 
 Open Data BCN 
 Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona (anys 2010-2016). Incorpora el 

número de lesionats segons gravetat, el número de vehicles implicats i el punt d'impacte. 
 Inventari de locals en planta baixa de Barcelona amb activitat econòmica o sense activitat (2016) 

 CartoBCN 
 Graf viari per tram de carrer 
 Parcel·lari 

3.3 Informes previs 

També s’han utilitzat com a antecedents els següents documents, referents a anteriors estudis sobre els vehicles 
de mobilitat personal i la taxació d’activitats en l’espai públic: 

 Informe sobre actuació per localització de locals de lloguer VMP (Vehicles de Movilitat Personal) a 
Barcelona: pentinat visual per a la localització de locals de lloguer de VMP (Ródenas - De Paladella & 
Asociados) 

 Cens dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona 
(Urbaning) 

 Informe del Consell Tributari de 27 de març de 2017 
 Ordenança Fiscal 3.10 (Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 

serveis) 

3.4 Dades de social media 

Finalment, s’han utilitzat les dades públiques de la xarxa de social dedicada a la fotografia Flickr, que reuneix 87 
milions d’usuaris actius que comparteixen 3.5 milions de noves imatges diàriament. Les dades consisteixen en 
1.166.704 imatges geolocalitzades de Barcelona amb 69 camps associats de metadades, compartides 
públicament per 34.283 usuaris dins del període 2005-2017. 

També s’han obtingut dades de Panoramio, Twitter i Instagram. S’ha considerat utilitzar les dades de les dues 
primeres per a complementar la determinació dels patrons d’us de l’espai urbà, però s’ha optat per fer servir 
únicament les dades de Flickr per la riquesa de les seves metadades i la extensió del període temporal 
consultable. També s’ha considerat utilitzar les dades d’Instagram per la ubicació de locals, però s’ha optat 
finalment per fer servir les dades oficials del cens de 2016. 
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4 METODOLOGIA D’ANÀLISI GENERAL 

A partir de la informació de les bases de dades descrites a l’apartat 3, s’han estudiat els diferents elements que 
poden influir en la determinació de la futura taxa a aplicar als VMP dins de l’àmbit municipal, que han de servir 
com a punt de partida per a conèixer la variació d’aquests factors a escala de ciutat en relació a les rutes 
definides. Els resultats d’aquests anàlisis s’estructuren en els següents blocs: 

1. Intensitat d’activitats a nivell de carrer 
2. Mobilitat turística 
3. Flux de vianants 
4. Vies d’especial complexitat 
5. Característiques de les rutes 

4.1 Intensitat d’activitat a nivell de carrer 

4.1.1 Dades representades 

S’ha caracteritzat la intensitat de l’activitat comercial en planta baixa a nivell de tot Barcelona, a partir de les 
dades de l’inventari de locals recentment publicat corresponent a l’any 2016. S’han exclòs de l’anàlisi els locals 
que formen part de mercats i centres comercials, ja que aquests distorsionen els resultats per la concentració 
d’un nombre elevat de locals de mida petita, en contrast amb la distribució general de locals a la resta de la 
ciutat. 

 Mapes d’àrees d’activitat comercial general (mapes 1.1.1, 1.2.1 i 1.3.1) 
 Mapes d’àrees d’activitat comercial al detall (mapes 1.1.2, 1.2.2 i 1.3.2) 
 Mapes d’àrees d’activitat comercial de serveis (mapes 1.1.3, 1.2.3 i 1.3.3) 
 Mapes d’àrees d’activitat comercial amb terrassa (mapes 1.1.4, 1.2.4 i 1.3.4) 

4.1.2 Estratègia d’anàlisi i representació 

S’han utilitzat tres tipus de representació, que resulten adients per a mostrar diferents aspectes de la distribució 
espacial d’aquestes activitats: 

1. Estimació de la densitat per kernel (mapes 1.1.1 – 1.1.4) 
2. Comptabilització del nombre de locals per front d’illa (mapes 1.2.1 – 1.2.4) 
3. Densitat lineal de locals per metre de segment del graf vial (mapes 1.3.1 – 1.3.4) 

Per al primer cas, s’ha calculat la concentració mitjançant Kernel Density Estimation (KDE) en una finestra 
d’observació corresponent als límits municipals de Barcelona, estimada en una retícula de 5x5 metres, fent servir 
un kernel quadràtic amb un ample de banda de 200 metres. S’ha representat únicament aquelles zones que 
tenen una concentració corresponent al primer quantil de cada categoria analitzada. Aquesta aproximació 
permet veure la tendència de la densitat de locals a una escala de ciutat, però no és apropiada a una escala de 
més detall. S’han realitzat mapes de densitat per les activitats en planta baixa (Figura 1, Mapa 1.1.1), i en major 
detall focalitzant en les activitats comercials (Figura 2, Mapa 1.1.2) i de serveis (Figura 3, Mapa 1.1.3). 
Addicionalment també s’ha aplicat a les terrasses situades al carrer (Figura 4, Mapa 1.1.4). 

 

Figura 1: Estimació de la densitat del conjunt d’activitats en planta baixa (Mapa 1.1.1) 

 

 

Figura 2: Estimació de la densitat d’activitats comercials en planta baixa (Mapa 1.1.2) 
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Figura 3: Estimació de la densitat d’activitats de serveis en planta baixa (Mapa 1.1.3) 

 

 

Figura 4: Estimació de la densitat de terrasses (Mapa 1.1.4) 

Aquesta representació de la densitat a partir de punts amb o sense atributs és especialment indicada per a poder 
apreciar canvis en la distribució espacial d’un fenomen que d’altra manera podrien passar desapercebuts, però 
té com a inconvenient que és difícil d’interpretar, ja que l’estimació de densitat obtinguda és difícil d’avaluar 
visualment, tant si es mostra com a colors en forma de taca com si es mostra com a corbes de nivell. 

Per altra banda, tot i que a escales generals l’estimació de la densitat permet veure clarament tendències i punts 
singulars, a escales més detallades altres tipus d’anàlisi poden ser més adients per a comprendre l’estructura 
espacial de la ciutat. 

En aquest cas, s’ha optat també per la realització de mapes de coropletes que permeten visualitzar la magnitud 
d’un indicador (generalment una densitat) com a color associat a cada polígon, que actua com a unitat 
d’agregació. A aquest afecte, s’han agregat totes les parcel·les que donen front al mateix tram de carrer en un 
sol polígon, fent servir la informació cartogràfica obtinguda del portal de dades de l’Ajuntament, i amalgamant 
les seves geometries segons el carrer al que donaven front. 

Per reduir a la variància en el procés d’agregació de dades en trams de carrer, les parcel·les s’han agregat en 
unitats majors fent servir tres criteris superposats: 

a) Front de carrer 
b) Àrea Estadística Bàsica (AEB) 
c) Barri 

Fent servir aquests polígons, s’han comptabilitzat el nombre de locals totals com a punts dintre del polígon de 
front d’illa corresponent, així com els locals pertanyents a cadascuna de les categories analitzades (comercial i 
serveis). En el cas de les terrasses, enlloc d’agregar el nombre de locals, s’ha agregat la suma de l’atribut 
corresponent a la superfície de terrassa, obtenint la superfície de terrassa per front de carrer. 

Aquest nombre de locals s’ha dividit per la superfície corresponent a cada polígon d’agregació per a obtenir una 
mesura de densitat. Aquest pas és necessari ja que l’atribut que es mesura és espacialment extensiu, en el sentit 
que àrees d’agregació grans tendiran a presentar valors alts, suposant que la resta de variables es mantenen 
fixes i no obeeixen algun altre un procés subjacent (sota la hipòtesi d’homogeneïtat espacial). 

Aquesta transformació a través del càlcul de la densitat converteix aquest atribut espacialment extensiu en un 
de espacialment intensiu, en aquest cas fent servir l’àrea, però també sent possible fer servir altres variables 
com la població (en aquest cas parlaríem de dades per capita). 

Visualment, aquesta aproximació permet aprofitar la totalitat de la superfície disponible al mapa per a 
representar la variable estudiada, fent servir un mapa de coropletes, permetent identificar estructures d’alta o 
baixa densitat de locals (total, comercials o de serveis) a nivell de barri, així com també la corresponent superfície 
dedicada a terrasses. 

Els colors s’han classificat per talls naturals (Fisher-Jenks), un algorisme que permet classificar els valors 
obtinguts en categories amb un màxim contrast entre elles, mantenint alhora la màxima similitud entre els 
elements inclosos dins de cada categoria. 

Amb aquesta metodologia s’han realitzat mapes de densitat per unitat d’àrea per front de carrer (agregats per 
Àrea Estadística Bàsica i barri) de les activitats en planta baixa (Figura 5, Mapa 1.2.1), i en major detall de les 
activitats comercials (Figura 6, Mapa 1.2.2) i de serveis (Figura 7, Mapa 1.2.3), així com de la superfície de 
terrasses situades al carrer (Figura 8, Mapa 1.2.4). 
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Figura 5: Densitat d'activitats en planta baixa per front de carrer agregats per front de carrer, AEB i barri (Mapa 1.2.1) 

 

 

Figura 6: Densitat d'activitats comercials en planta baixa per front de carrer agregats per front de carrer, AEB i barri (Mapa 1.2.2) 

 

Figura 7: Densitat d'activitats de serveis en planta baixa per front de carrer agregats per front de carrer, AEB i barri (Mapa 1.2.3) 

 

 

Figura 8: Densitat de terrasses per front de carrer agregats per front de carrer, AEB i barri (Mapa 1.2.4) 
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Tanmateix, cal tenir en compte que la majoria dels indicadors que s’han estudiat responen a fenòmens que 
estan fortament lligats al carrer, en el sentit que l’accés als locals de comerços i serveis es produeix a través de 
la via pública, fins el punt que des del punt de vista comercial s’afavoreix que els locals siguin el màxim de 
permeables en els seus accessos, facilitant així l’afluència del màxim nombre de persones. Per altra banda, en el 
cas concret de les terrasses, s’ha de tenir en compte que l’activitat es produeix precisament en el propi espai 
del carrer, ocupant-ne una part d’aquest. 

Per aquestes raons s’ha emprat una tercera metodologia, mesurant els indicadors agregats per eix de carrer, a 
partir de la cartografia del graf vial disponible al portal de dades obertes de l’Ajuntament. En aquest cas s’ha 
comptabilitzat el nombre de locals en planta baixa per tram de carrer, o en el cas de les terrasses, la suma de les 
superfícies d’aquestes. 

Per això ha calgut assignar a cada local (element puntual) el tram (element lineal) més proper, dins un radi de 
cerca definit, que s’ha fixat en 50 metres. Amb aquesta informació s’ha comptabilitzat el nombre de locals de 
cada categoria analitzada, agrupant els punts que comparteixen el mateix segment més proper, i comptant-ne 
el nombre per cada segment, o en el cas de les terrasses la suma de les seves superfícies. 

En aquest cas, el nombre de locals per tram (atribut extensiu) s’ha convertit en una densitat (atribut intensiu) 
dividint-lo per la longitud del tram corresponent, obtenint en aquest cas una densitat lineal, mesurada en 
nombre de locals per cada 100 metres d’eix de carrer, o en el cas de les terrasses de metres quadrats de terrassa 
per cada 100 metres d’eix de carrer. 

Aquesta aproximació permet visualitzar la variació de densitat comercial per unitat de longitud en tota la xarxa 
viària de Barcelona a través de la variació del color de cada segment del graf vial. En aquest cas, la representació 
resultant és adient a escala de districte. 

De la mateixa manera que en el cas de l’agregació per polígons de front de carrer, els colors s’han classificat per 
talls naturals (algorisme de Fisher-Jenks), arrodonint els valors per mostrar valors més comprensibles en la 
llegenda. 

S’han realitzat mapes de densitat lineal per eix de carrer per les activitats en planta baixa (Figura 9), i en major 
detall en els casos específics de les activitats comercials (Figura 10) i de serveis (Figura 11), i també de les 
terrasses situades al carrer (Figura 12). 

Com es pot apreciar en les figures, la densitat per metre lineal no varia significativament en la major part de 
carrers de la ciutat (Mapa 1.3.1), excepte en casos molt excepcionals. Aquest resultat és en certa manera 
esperable degut a les limitacions del usos admesos en planta baixa i a la demanda relativament uniforme 
generada per l’elevat parc d’habitatge i les activitats econòmiques presents a la ciutat. 

Tanmateix, si que és molt més visible la variabilitat quan s’analitza el cas concret de les activitats comercials 
(Mapa 1.3.2), que es concentren en alguns eixos molt determinats orientats a aquesta activitat, i en menor 
mesura en el cas de les activitats de serveis (Mapa 1.3.3), que no presenten una caracterització tant acusada, 
sinó responen més aviat al “negatiu” de l’activitat comercial, per la falta de disponibilitat de locals quan hi ha 
present una demanda elevada per part de l’activitat comercial. 

Finalment, la superfície dedicada a terrasses (Mapa 1.3.4) també mostra un elevat contrast entre les vies de 
major concentració i la resta, i en molts casos es trobem associades a activitats comercials. 

 

Figura 9: Densitat lineal per eix de carrer d'activitats en planta baixa (Mapa 1.3.1) 

 

 

Figura 10: Densitat lineal per eix de carrer d'activitats comercials en planta baixa (Mapa 1.3.2) 
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Figura 11: Densitat lineal per eix de carrer d'activitats de serveis en planta baixa (Mapa 1.3.3) 

 

 

Figura 12: Densitat lineal per eix de carrer de terrasses (Mapa 1.3.4) 

4.2 Mobilitat Turística 

A partir de la informació de validacions de les estacions de metro s’ha establert una categorització dels punts 
calents i freds de presència de visitants. Degut a que les estacions no cobreixen la totalitat del territori del 
municipi de manera uniforme, en la zona de Collserola (oest) i Zona Franca (sud), l’estimació és una extrapolació 
i no permet una interpretació estadística rigorosa (veure estacions en el mapa 2.2). 

Les estimacions es calculen mitjançant KDE en una finestra d’observació corresponent als límits municipals de 
Barcelona, estimada en una retícula de 25x25 metres, fent servir un nucli gaussià amb un ample de banda de 
500 metres (la meitat de la regla de Scott que correspon a 1022.2 metres). 

L’anàlisi s’ha elaborat a partir de les dades de validacions de Hola BCN (de gener a agost de 2015) proporcionades 
per Barcelona Regional i de les dades de TMB (dies feiners, divendres, dissabtes i diumenges) proporcionades 
per l’Àrea ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, la suma de les quals es fa servir com a 
ponderació atribuïda a l’estació corresponent. 

4.2.1 Mapa de validacions de mobilitat turística de Hola BCN 

Mapa generat a partir de les dades de validacions de Hola BCN (gener a agost), la suma de les quals es fa servir 
com a ponderació atribuïda a l’estació corresponent, a efectes del càlcul de densitat. 

Permet detectar les zones amb major activitat turística, generalitzant la informació de les validacions en les 
estacions de metro realitzades amb la targeta Hola BCN. La precisió d’aquesta estimació es veu reduïda a mesura 
que disminueix la densitat d’estacions dins de l’àmbit municipal. 

Els resultats permeten apreciar que la majoria de les validacions es produeixen al voltant de la Plaça de 
Catalunya, i es distribueixen en direcció cap al mar per Ciutat Vella i en menor mesura cap al Passeig de Gràcia. 
També s’aprecien tres punts calents addicionals, al voltant de la Sagrada Família, el Park Güell i la Plaça 
d’Espanya (Figura 13, Mapa 2.1). 

4.2.2 Mapa del predomini turístic relatiu sobre la resta de mobilitat 

Aquest mapa permet visualitzar les zones de major activitat turística en les estacions de metro, comparada amb 
la activitat total en aquestes estacions. S’interpreta com la estimació de la probabilitat de trobar una quantitat 
de visitants major o menor si es fa un mostreig de persones en les immediacions de les estacions de metro. 

Calculada mitjançant KDE amb els mateixos paràmetres que els descrits a l’apartat 4.2.1 per a l’estimació tant 
de la mobilitat general com de la turística. Per a la comparació d’ambdues superfícies, s’homogeneïtzen de 
manera que la suma de les corresponents superfícies de probabilitat siguin les mateixes, imposant que la suma 
dels valors de les dues estimacions siguin el mateix, que es fa coincidir amb el nombre de píxels efectius del 
raster d’ambdós resultats. 

El valor indica la diferència entre una i altra estimació, que oscil·la entre -2.5 (poca presencia turística) i +5.7 
(altra presencia turística), amb els resultats representats en una escala de color divergent, classificada en 
intervals unitaris. Degut a que l’escala s’ha imposat simètrica mentre que el rang és asimètric, no hi ha presència 
d’àrees amb colors blaus foscos (negatius, amb pocs visitants) a la corresponent banda negativa del rang. 

S’aprecia una distribució semblant a la obtinguda amb les validacions de Hola BCN (mapa 2.1) però l’estimació 
és més acurada ja que fa servir la mobilitat general com a teló de fons (covariable), i permet ajustar els punts 
freds i calents en quant al nombre de visitants relatius al total (Figura 14, Mapa 2.2). 
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Figura 13: Mapa de validacions de mobilitat turística de Hola BCN (Mapa 2.1) 

 

 

Figura 14: Mapa del predomini turístic relatiu sobre la resta de mobilitat (Mapa 2.2) 

4.3 Flux de Visitants 

Aproximació al nombre de visitants a la via pública en relació a elements d’atracció turística, elaborat a partir 
de les dades públiques obtingudes mitjançant la API de Flickr, consistents en 1.166.704 fotografies 
geolocalitzades de Barcelona en un període de 12 anys (entre inici de 2005 i final de 2016): 

• Quantificació de l’atractiu dels Punts d’Interès Turístic (Mapa 3.1) 
• Intensitat de fotografies per tram i percentatge de visitants per segment (Mapa 3.2) 

4.3.1 Quantificació de l’atractiu dels Punts d’Interès Turístic 

Permet quantificar l’atractiu dels Punts d’Interès Turístic a partir de la intensitat de fotografies compartides 
públicament a Flickr, atribuïdes als principals Punts d’Interès Turístic de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), 
considerats com els que proporcionen dades de visitants. 

Calculada a partir de l’estimació de la densitat de fotografies mitjançant KDE en una finestra d’observació 
corresponent als límits municipals de Barcelona, estimada en una retícula de 25x25 metres, fent servir un nucli 
gaussià amb un ample de banda de 200 metres (la regla de Scott que correspon a 181.7 metres). 

La fracció corresponent a cada Punt d’Interès s’obté per integració numèrica de superfície tridimensional 
obtinguda, dins un radi de 200 metres al voltant de cadascun dels punts, sense tenir en compte la influència dels 
solapaments (per tant cada PIT comptabilitza la densitat independentment de la resta). 

El mapa resultant mostra les ubicacions de les fotografies com un núvol de punts negres, mentre que els valors 
de densitat dels Punts d’Interès Turístic es mostren proporcionals a la mida del cercle (Figura 15, Mapa 3.1). 

 

Figura 15: Quantificació de l’atractiu dels Punts d’Interès Turístic (Mapa 3.1) 
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4.3.2 Intensitat de fotografies per tram i percentatge de visitants per segment 

Caracterització de tot Barcelona a nivell de tram de carrer dels indicadors d’intensitat de mobilitat turística, que 
permet identificar els trams de carrers més fotografiats, i el perfil majoritari de les persones que han realitzat 
les fotografies (locals o visitants). 

Elaborat a partir de les dades públiques obtingudes mitjançant la API de Flickr i dels perfils dels 34.283 usuaris 
que les han compartit en el cas que estiguin disponibles públicament (al voltant del 50% dels usuaris). Els trams 
de carrer s’han obtingut de la cartografia disponible a CartoBCN. 

Les dades obtingudes s’han filtrat amb els següents criteris, reduint en nombre de mostres de 1.166.704 a 
577.461, però aconseguint la màxima precisió espacio-temporal de les dades: 

 Els parells de coordenades que tenen una quantitat anormal de fotografies s’han descartat (definides com 
a més de 10 desviacions estàndard respecte la distribució de tots els parells de coordenades) per a evitar 
la influència de codificacions aproximades (e.g. centroide de ciutat, de barri), eliminant un total de 70 
localitzacions úniques (0.026%) i un 15.2% de les fotografies 

 Les fotografies de les persones usuàries amb un nombre desproporcionadament alt de fotografies son 
descartades, definint aquestes persones com a les que realitzen un nombre de fotografies major de 6 
desviacions estàndard respecte la distribució de tots els usuaris 

Per altra banda, la representació dels resultats a nivell de tram de carrer es fa de la següent manera: 

 S’atribueix cadascuna de les fotografies al tram de carrer més proper, dins un radi de 25 metres (les 
fotografies realitzades a més d’aquesta distància son descartades) amb la biblioteca Geometry Engine 
Open Source (GEOS) 

 Les persones locals i visitants son comptabilitzades de manera independent a nivell de tram 
 Els trams amb una quantitat de fotografies inferior a la mitja es descarten (al voltant de 30 fotografies per 

tram) 

El mapa resultant permet apreciar els trams de major intensitat i al mateix temps la proporció entre persones 
visitants i locals, mostrant els resultats amb la següent simbologia (Figura 16, Mapa 3.2): 

 El gruix de línia correspon al total de fotografies atribuïdes a cada tram (interpolat amb un exponent de 
0.5 enlloc de linealment, a efectes de representació) 

 El color correspon al predomini turístic relatiu, classificat com a quantil però ponderat per la longitud del 
tram corresponent 

En el mapa s’aprecia el contrast entre la densitat de fotografies a Ciutat Vella en relació a la resta de la ciutat, 
especialment pel fet de tenir comparativament més carrers degut a que les illes son mes reduïdes que en altres 
districtes de la ciutat com per exemple a l’Eixample. 

En particular es pot apreciar la especial intensitat en els eixos que formen Les Rambles i el Passeig de Gràcia, 
juntament amb alguns punts singulars corresponents principalment a l’obra d’Antoni Gaudí: a l’entorn de la 
Sagrada Família, La Pedrera (Casa Milà), l’Illa de la Discòrdia (Casa Batlló) i el Park Güell. 

Com a eixos secundaris es poden apreciar l’Avinguda de la Reina Maria Cristina a Montjuïc i el seu entorn, i en 
menor mesura el parc del Fòrum i el litoral. 

 

Figura 16: Intensitat de fotografies per tram i percentatge de visitants per segment (Mapa 3.2) 

4.4 Vies d’especial complexitat 

En aquest apartat s’han analitzat les propietats de la via pública que poden tenir influència en la utilització que 
en fan els VMP i la relació d’aquests amb la resta de vehicles: 

 Estimació de l’ample de carrer 
 Tipus de sinistres a la via pública 
 Mapa de calor d’atropellaments 
 Anàlisi espacio-temporal de la sinistralitat 

4.4.1 Estimació de l’ample de carrer 

L’ample de carrer és un element que modula la influència d’aspectes com la sinistralitat i també altres 
externalitats que generen les activitats que en fan ús. S’ha desenvolupat una metodologia per a estimar aquest 
ample, elaborat a partir de les dades de CartoBCN (14821 trams de carrer i 5280 illes). 

Calculada geomètricament a partir de la distància entre l’eix de carrer i les respectives illes dreta i esquerra, com 
la suma d’aquestes “semidistàncies” o en el cas excepcional de que el tram faci front a una única illa (dreta o 
esquerra), com el doble de la distància de la qual es poden obtenir dades, amb els càlculs realitzats amb la 
biblioteca Geometry Engine Open Source (GEOS). 

El mapa resultant mostra l’ample de carrer per segment en mida real, corresponent el segment més ample a un 
tram de la Gran Via (128m) mentre que alguns dels més estrets no arriben a 1m d’amplària (Figura 17, Mapa 
4.1). 
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Figura 17: Estimació de l’ample dels trams de carrer (Mapa 4.1) 

4.4.2 Tipus de sinistres a la via pública 

L’anàlisi consisteix en un mapa informatiu del sinistres a la via pública a partir de les dades de la Guardia Urbana 
disponibles a BCN Open Data, dins el període 2010-2017. Les dades es proporcionen en arxius separats per any 
amb estructura i codificació diferent, que ha calgut consolidar en una única base de dades. 

El mapa resultant mostra la ubicació d’un total de 80.937 sinistres, classificats per la Guàrdia Urbana en 18 
categories (Figura 18, Mapa 4.2), de les quals se n’han destriat posteriorment els atropellaments. 

4.4.3 Mapa de calor d’atropellaments 

Complementàriament, el mapa de calor dels sinistres per atropellament (corresponent a un total de 9.454 
sinistres en el període 2010-2017 a partir de les dades de la Guardia Urbana disponibles a BCN Open Data), 
utilitza una estimació de densitat amb un ample de banda de 250 metres. 

El mapa resultant permet apreciar les zones de major sinistralitat d’atropellaments, amb punts calents situats 
principalment en interseccions entre vies principals. Les localitzacions dels atropellaments es mostren com a 
punts individuals com a referència (Figura 19, Mapa 4.3). 

 

Figura 18: Tipus de sinistres a la via pública (Mapa 4.2) 

 

Figura 19: Mapa de calor d’atropellaments (Mapa 4.3) 
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4.4.4 Anàlisi espacio-temporal de la sinistralitat 

Finalment, s’ha realitzat també l’anàlisi espacio-temporal dels accidents en el període 2010-2017 a partir de les 
dades de la Guardia Urbana disponibles a BCN Open Data. 

Les dades s’agregen en un cub espacio-temporal, agregats a) en talls temporals per trimestre i b) en una retícula 
espacial de 200x200 metres en cadascun d’aquests talls. Per a cada element d’aquesta retícula es calcula primer 
l’estadística local Getis-Ord Gi* en cada tall temporal, i a continuació s’aplica el test de Mann-Kendall per 
caracteritzar la tendència de la sèrie temporal obtinguda a cadascuna d’aquestes tessel·les. Si els resultats son 
significatius (tan si son punts freds com calents) poden classificar-se en alguna de les categories detallades a 
continuació (Figura 20, Mapa 4.4): 

 Nou 
 Consecutiu 
 Creixent 
 Persistent 
 Decreixent 
 Esporàdic 
 Oscil·lant 

4.5 Referència de les rutes 

4.5.1 Ubicació de locals de lloguer de VMP 

Mapa de localització dels locals que apareixen a l'informe elaborat per Ródenas - De Paladella & Asociados, 
classificats segons si ha estat possible verificar l’adreça o no. Cal tenir en compte que la llista de l’informe no és 
exhaustiva per a tot Barcelona (Figura 21, Mapa 5.5). 

4.5.2 Traçat de rutes per VMP 

Mapes del traçat de les rutes per VMP de tipus A (Figura 22, Mapa 5.1) corresponents a hoverboards, air wheels 
i patinets elèctrics i tipus B (Figura 23, Mapa 5.2) corresponents a segways i scooters elèctrics amb les seves 
denominacions. 

4.5.3 Tipus de tram de les rutes per VMP 

Mapes del tipus de tram de les rutes per VMP de tipus A (Figura 24, Mapa 5.3) i tipus B (Figura 25, Mapa 5.4) 
amb les següents categories: 

 Via ciclable (carril bici) 
 Carrer 30 
 Plataforma única 
 Parc 
 Carril bici en projecte 
 Discontinuïtat 

 

Figura 20: Anàlisi espacio-temporal de la sinistralitat (Mapa 4.4) 

 

Figura 21: Ubicació de locals de lloguer de VMP (Mapa 5.5) 
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Figura 22: Traçat de les rutes per VMP de tipus A corresponents a hoverboards, air wheels i patinets elèctrics (Mapa 5.1) 

 

Figura 23: Traçat de les rutes per VMP de tipus B corresponents a segways i scooters elèctrics (Mapa 5.2) 

 

Figura 24: Tipus de tram de les rutes per VMP de tipus A (Mapa 5.3) 

 

Figura 25: Tipus de tram de les rutes per VMP de tipus B (Mapa 5.4) 
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5 METODOLOGIA DE CARACTERITZACIÓ DE LES RUTES 

5.1 Càlcul d’indicadors generals de la ciutat 

Un cop seleccionats els indicadors més adients en la fase d’anàlisi exploratori (descrit a l’apartat 4), el primer 
pas per la caracterització de les rutes ha estat el càlcul dels indicadors que es volen utilitzar per a classificar les 
rutes a escala de la totalitat de la ciutat de Barcelona. 

Aquesta estratègia permet tenir un coneixement acurat de la distribució dels indicadors dins del conjunt de la 
ciutat, i fer servir aquest coneixement per a caracteritzar les rutes, en funció de quines característiques 
exhibeixen quan es comparen amb la distribució general del seu context dins l’àmbit de Barcelona. D’aquesta 
manera les rutes queden caracteritzades en funció dels seus atributs, però relatius a les característiques globals 
de la ciutat. 

En funció del tipus d’aproximació, el càlcul d’aquests indicadors requereix dues estratègies en funció de la 
precisió, del nombre de mostes disponibles i de la distribució espacial de les dades de partida disponibles en 
cada variable analitzada: 

a) Atribució directa al tram de carrer més proper 
b) Estimació de la densitat 

5.1.1 Indicadors amb atribució directa al tram de carrer més proper 

Aquesta metodologia s’ha fet servir per a la majoria de les variables estudiades, i és adient en els casos on les 
dades de partida reuneixen les següents característiques: 

 Tenen un grau de precisió posicional alt 
 Corresponien a un fenomen localitzat assimilable a un punt 
 Es tracta d’un element estàtic 
 Es disposa d’un nombre suficient de mostres 

La precisió de la localització de les dades és imprescindible per a poder atribuir cadascuna de les localitzacions 
a un tram de carrer de manera inequívoca, i per tant hauria de correspondre com a mínim a la meitat de la 
distància típica entre eixos de carrer. En el cas contrari, cal fer algun tipus d’aproximació (e.g. difusió, 
interpolació) per a estimar valors en punts on no es disposen de dades. 

En segon lloc, les dades han de fer referència a un fenomen localitzat, és a dir correspondre aproximadament a 
un punt i no a una àrea, observats a escala de ciutat. És a dir, encara que la ubicació d’un negoci en planta baixa 
no és un punt, i la seva localització es podria aproximar a través de la parcel·la on es desenvolupa la seva activitat, 
a escala de ciutat és raonable aproximar la parcel·la amb un punt corresponent al centroide de la parcel·la o bé 
al centre del tram de façana corresponent, simplificació que no seria acceptable a escales més detallades. 

També cal que la dada correspongui a un atribut estàtic, és a dir que durant la seva duració temporal no es mou 
en l’espai, invalidant l’anàlisi de fenòmens dinàmics i canviants. En aquest cas les dades disponibles son en la 
seva majoria estables en el temps (activitats), o a l’inrevés, representen instants en el temps (e.g. accidents de 
trànsit); en ambdós casos és possible atribuir la dada al tram de carrer, cosa que no seria adient en el cas d’una 
dada espacialment extensiva ni tampoc en el cas d’una dada que registrés algun tipus de trajectòria. 

Finalment, la quantitat de mostres ha de ser suficientment alta, que a escala de ciutat es tradueix en la necessitat 
que en una quantitat suficient dels trams on s’atribueixen les dades (establert en més de la meitat) se’ls 

atribueixi com a mínim una localització per proximitat, evitant la presència de molts trams amb atributs iguals a 
zero que invalidarien els resultats dels anàlisis estadístics. 

Els indicadors que s’han calculat amb aquesta metodologia i per tant s’han comptabilitzat per tram de carrer 
corresponen als punts procedents de les següents fonts de dades: 

 Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana 
 Total 
 Només atropellaments 

 Cens d’activitats en planta baixa 
 Conjunt d’activitats (total) 
 Només activitat comercial 
 Només activitat de serveis 

 Terrasses 
 Nombre de terrasses 
 Superfície de terrasses 

 Fotos publicades de manera pública a Flickr 

5.1.2 Indicadors per estimació de la densitat 

Tanmateix, en els casos on no es compleix algun dels requisits descrits a l’apartat 5.1.1, la metodologia d’atribuir 
punts al tram de carrer més proper no és la més indicada, i cal fer servir una aproximació diferent: 

 Si la precisió és baixa, el punt pot atribuir-se a un tram incorrecte degut a que no es té en compte que la 
posició va acompanyada d’un error posicional gran 

 Si la dada no és assimilable a un punt, cal convertir la dada en una àrea d’influència 
 Si la dada és dinàmica no és possible assimilar-ne la permanència en un període de temps 
 Si no es disposa d’un nombre suficient de localitzacions, cal estimar els valors en tot l’àmbit d’estudi, 

considerant les dades com una mostra d’un univers més ampli 

En aquest casos el més adequat es una estimació de la densitat, que s’ha utilitzat pel cas de la caracterització de 
la mobilitat turística, a través de contrastar la densitat estimada de la mobilitat en metro (el conjunt de totes les 
validacions) amb la de la mobilitat turística (estimada a partir de les validacions de Hola BCN). 

En aquest cas el resultat és una estimació de la densitat en tot l’àmbit a partir de les mostres disponibles, que 
es materialitza en una graella de píxels que capturen la estimació de la densitat en un punt concret. En aquest 
sentit, si sumem tots els valors de píxel multiplicats per la seva superfície, obtenim el nombre total de punts a 
partir dels quals s’ha fet el còmput, o dit d’una altra manera, l’estimació produeix un valor de densitat en 
cadascun dels elements d’una graella molt fina de polígons de forma quadrada. 

5.2 Resultats pel conjunt de la ciutat 

5.2.1 Recompte per tram 

La primera operació ha consistit en assignar, per a cada indicador estudiat, el tram més proper a cada punt. 
Aquesta operació és molt costosa a nivell de càlcul ja que implica trobar la distància més curta entre cada 
element tipus punt (577.461 elements en alguns casos) i un conjunt de cadenes de segments (46.098 segments, 
corresponents als 14.821 trams de carrer), operació que només és pràctica de realitzar si es fa servir un índex 
espacial per a accelerar la cerca, per evitar haver de calcular gairebé 27 bilions de distàncies punt-segment. 
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Un cop cada punt té assignat el tram més proper, es comptabilitza el nombre de punts per a cada tram de la 
ciutat de Barcelona per a cadascun dels indicadors calculats, que es resumeixen en la taula següent (Taula 1): 

Taula 1: Resum estadístic de les distribucions dels recomptes dels indicadors estudiats per tram de carrer 

Indicador Min. Perc. 25 Perc. 50 Perc. 75 Màx. Mitjana Desv. Est. 
Longitud (m) 4,20 47,01 74,89 120,03 2062,37 92,86 85,64 
Activitat Total 0 0 2 7 64 4,94 6,52 
Act. comercial 0 0 0 2 29 1,33 2,61 
Act. serveis 0 0 1 3 27 2,10 3,06 
Terrasses 0 0 0 0 10 0,30 0,80 
Sup. Terrasses 0 0 0 0 597,80 3,49 14,56 
Imatges Flickr 0 0 1 8 6.646 19,29 125,72 
Accidents 0 0 1 5 183 5,34 11,17 
Atropellaments 0 0 0 1 39 0,63 1,43 

 

En quant a les activitats, són relativament uniformes com s’aprecia per la diferència relativament petita entre la 
mitjana i la mediana, i sobretot en relació a les corresponents desviacions estàndard. Tot i així s’aprecien alguns 
valors màxims força allunyats de la majoria de valors. 

En el cas de les terrasses la distribució és molt més esbiaixada que en la resta d’activitats, especialment si se 
considera las seva superfície ocupada, indicant que alguns carrers tenen una activitat corresponent a aquest ús 
especialment intensa. 

Les imatges obtingudes de Flickr si que mostren una distribució especialment esbiaixada, amb alguns trams de 
carrer amb una quantitat molt més elevada respecte a la resta, que respon a la popularitat molt més acusada 
d’alguns punts singulars en relació a la resta de la ciutat. 

Finalment, tant la sinistralitat general i la sinistralitat per atropellament també indica una distribució desigual, 
amb alguns trams mostrant una elevada concentració de sinistres. 

5.2.2 Densitat per tram 

Com es pot apreciar, la distribució de les longituds de carrer no és uniforme (Taula 1), amb una mitjana 
d’aproximadament 90m mentre que la longitud característica és de 75m (corresponent a la mediana, o percentil 
50), però amb una desviació estàndard força alta de 85m, gairebé igual a la mitjana. Tanmateix, els recomptes 
per tram de carrer calculats a l’apartat 5.2.1 no tenen en compte aquesta variació en la longitud dels diferents 
trams de carrer. 

Ha calgut doncs homogeneïtzar els resultats per poder fer comparables els diferents trams de carrer, sense que 
la disparitat de la seva longitud influeixi en la seva caracterització. La homogeneïtzació ha consistit en calcular 
la densitat com un indicador per unitat de longitud, dividint els diferents valors comptabilitats (Taula 1) entre la 
longitud del tram corresponent expressada en kilòmetres (calculada geomètricament a partir de les dades 
cartogràfiques). 

Els resultats d’aquest càlcul es resumeixen en la taula següent (Taula 2) i ofereixen una lectura molt menys 
esbiaixada i que reflecteix de manera molt més fidel la variabilitat de les característiques dels trams de carrer 
de la ciutat. 

 

Taula 2: Resum estadístic de les distribucions de les densitats (per kilòmetre) dels indicadors estudiats per tram de carrer 

Indicador Min. Perc. 25 Perc. 50 Perc. 75 Màx. Mitjana Desv. Est. 
Longitud 4,20 47,01 74,89 120,03 2.062,37 92,86 85,64 
Activitat Total 0 0 38,26 97,81 432,87 59,11 65,40 
Act. comercial 0 0 0 22,20 337,67 17,04 32,09 
Act. serveis 0 0 13,33 39,87 288,65 24,32 30,46 
Terrasses 0 0 0 0 147,21 3,46 9,71 
Sup. Terrasses 0 0 0 0 6.503,69 43,26 194,21 
Imatges Flickr 0 0 14,60 100,60 56.425,08 267,20 1.418,62 
Accidents 0 0 18,86 63,32 2.947,88 56,24 110,38 
Atropellaments 0 0 0 8,87 269,40 7,14 16,04 

5.2.3 Càlcul dels quantils ponderats per la longitud de tram 

Tanmateix, els valors dels quantils, mitjana aritmètica i desviació estàndard de les densitats de tram calculats 
anteriorment (Taula 2) no tenen en compte la variabilitat en la longitud dels trams, que afecta aquests valors 
proporcionant més pes del que correspon als segments més curts, mentre que fa el contrari amb els mes llargs, 
degut a que considera els trams per igual, independentment de la seva longitud. 

Per rectificar-ho, s’ha calculat la variant ponderada per la longitud de tram corresponent (quantils, mitjana 
aritmètica i desviació estàndard), obtenint uns valors més acurats i ajustats a la realitat (Taula 3), precisió que 
com veurem més endavant té una important influència en els criteris de classificació dels trams. 

Taula 3: Resum estadístic de les distribucions de les densitats (per kilòmetre) dels indicadors estudiats per tram de carrer, ajustades en 
funció de la seva longitud mitjançant la ponderació a través de la seva corresponent longitud 

Indicador Min. Perc. 25 Perc. 50 Perc. 75 Màx. Mitjana Desv. Est. 
Longitud - - - - - - - 
Activitat Total 0 0 26,86 89,64 432,87 53,19 63,55 
Act. comercial 0 0 0 17,44 337,67 14,34 27,86 
Act. serveis 0 0 10,23 37,40 288,65 22,64 29,37 
Terrasses 0 0 0 0 147,21 3,21 8,35 
Sup. Terrasses 0 0 0 0 6.503,69 37,61 160,36 
Imatges Flickr 0 0 12,05 75,73 56.425,08 207,77 1.242,25 
Accidents 0 0 20,38 65,01 2.947,88 57,54 104,71 
Atropellaments 0 0 0 8,80 269,40 6,81 14,35 

5.2.4 Consideracions finals sobre la homogeneïtzació 

Aquests criteris han permès caracteritzar les distribucions dels diferents indicadors dins de la xarxa viaria de la 
ciutat de Barcelona. Amb aquests criteris, ha estat possible homogeneïtzar els diferents valors que s’han 
obtingut per a les rutes (desenvolupats a continuació) entre els valors de 0 i 1 de la manera més objectiva 
possible, en funció de la posició relativa d’aquests valors en relació a la distribució general del mateix valor dins 
del conjunt de la ciutat Barcelona. 
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5.3 Càlcul d’indicadors per ruta 

Degut a que els itineraris dels VMPs no es podien definir a partir de la concatenació de segments de carrer, no 
és possible fer servir els càlculs descrits anteriorment per caracteritzar les rutes, sinó que és necessari realitzar 
els càlculs fent servir els mateixos criteris però aplicats a la geometria del seu traçat. Es van calcular els mateixos 
indicadors que els obtinguts per tot l’àmbit municipal per a cadascuna de les rutes. Aquest procediment va 
consistir en diversos passos, per a cadascun dels indicadors: 

1. Determinació de l’àrea d’influència equivalent (apartat 5.3.1) 
2. Recompte el nombre de punts dins d’aquestes àrees d’influència, agrupats per segments del traçat 

original, obtenint el nombre de punts per ruta dins l’àrea d’influència definida (apartat 5.3.2) 
3. Obtenció de la densitat lineal mitjana de la ruta per a cada indicador (apartat 5.3.3), dividint el nombre 

de punts comptabilitzats per la longitud del traçat 
4. Homogeneïtzació dels valors obtinguts per ruta fent servir la distribució quantil calculada anteriorment 

per al conjunt de la ciutat (apartat 5.3.4) per a cada indicador 

5.3.1 Determinació de l’àrea d’influència equivalent 

La metodologia utilitzada per a la determinació de la geometria de l’àrea d’influència equivalent, que permet 
aplicar a rutes la metodologia anteriorment utilitzada amb el graf vial de manera equiparable amb l’objectiu 
d’obtenir valors comparables, va consistir en els següents passos: 

1. Descomposició de les rutes en segments lineals i fragmentació dels segments resultants en segments de 
longitud menor o igual a 5m, conservant els segments resultants els atributs originals de l’entitat 

2. Estimació de la distància de cada fragment de segment a l’illa més propera, tant a la seva dreta com a seva 
l’esquerra (en el sentit convencional de digitalització) 

3. Generació de dos rectangles a banda i banda del segment, on un costat és el propi segment mentre que 
l’altra dimensió correspon a la distància a l’illa corresponent (dreta o esquerra) més un increment de 15m, 
de manera que el rectangle penetra 15m dins de l’illa corresponent 

5.3.2 Recompte de punts per ruta 

El recompte dels punts dins de les corresponents àrees d’influència de cada ruta va permetre obtenir un valor 
per a cadascun dels 9 indicadors seleccionats (Taula 4) per a cadascuna de les 16 rutes. Aquest indicadors es 
poden dividir en tres grups: 

a) Recompte directe del nombre d’elements que estan dins l’àrea d’influència (7 casos: activitat total, 
activitat comercial, activitat de serveis, nombre de terrasses, accidents, atropellaments i imatges 
compartides públicament a Flickr) 

b) Suma d’un atribut numèric de les entitats dins l’àrea d’influència (cas de la superfície de terrasses) 
c) Mitjana dels valors de píxel de l’estimació de densitat que apareixen dins de la trajectòria de cada ruta 

(cas de la mobilitat turística) 

És possible visualitzar aquesta mateixa taula gràficament, amb barres de longituds entre el valor mínim i el 
màxim (cada columna està a una escala diferent). D’aquesta manera és possible comparar les magnituds dels 
diferents indicadors de cada itinerari, així com la distribució de cada indicador. Els resultats (Taula 5) permeten 
apreciar que els indicadors més alts corresponen les rutes de l’Eixample. També és possible apreciar l’alta 
concentració d’accidents en la ruta corresponent a Sarrià i l’alta mobilitat turística corresponent a les ruta de 
Cituadella i Litoral, mentre que Horta, Sants i Sarrià presenten una mobilitat turística baixa. 

Taula 4: Resultats numèrics del recompte directe de cadascun dels 9 indicadors estudiats per cadascuna de les 16 rutes, separades per 
tipus de vehicle (tipus A i B) 

Tipus Ruta Activitat 
total 

Activitat 
comercial 

Activitat 
de serveis 

Nombre 
terrasses 

Superfície 
terrasses 

Accidents 
(total) 

Atropella- 
ments 

Imatges 
Flickr 

Mobilitat 
turística 
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 Ciutadella 230 54 130 32 349,8 708 92 18.318 2,09 

Horta 16 4 0 2 67,5 34 8 498 -0,25 

Litoral 204 36 130 44 766,5 1.966 128 17.710 1,66 

Montjuïc 8 0 6 2 54,0 202 32 5.176 0,66 

Sant Martí 418 90 204 44 351,9 998 80 3.648 0,42 
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Ciutadella 230 54 130 32 349,8 708 92 18.386 2,09 

Eixample 1 2.592 872 1.134 124 2.736,9 5.476 640 56.438 1,07 

Eixample 2 2.108 846 1.014 270 5.066,7 4.148 506 34.322 1,86 

Horta 224 44 74 4 77,1 292 38 324 -0,29 

Litoral 204 36 130 44 766,5 1.966 128 17.760 1,66 

Montjuïc 1 156 22 62 8 162,0 550 116 11.864 0,83 

Montjuïc 2 490 98 238 40 492,2 850 134 11.874 0,85 

Sants 302 42 186 16 232,5 870 146 2.550 -0,47 

Sarrià 692 210 338 68 1.637,4 5.450 526 4.020 -0,10 

St. Martí 1 362 100 208 64 1.338,6 2.106 190 10.478 0,24 

St. Martí 2 804 166 384 70 631,2 1.818 172 4.096 0,03 

 

Taula 5: Gràfic de les magnituds del recompte directe de cadascun dels 9 indicadors estudiats per cadascuna de les 16 rutes, separades 
per tipus de vehicle (tipus A i B) 

 

Tipus Ruta
Activitat

total
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comercial
Activitat
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terrasses

Superfície
terrasses

Accidents
(total)

Atropella-
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Imatges
Flickr

Mobilitat
turística

Ciutadella

Horta

Litoral

Montjuïc

Sant Martí

Ciutadella

Eixample 1

Eixample 2

Horta

Litoral

Montjuïc 1

Montjuïc 2

Sants

Sarrià

St. Martí 1

St. Martí 2
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5.3.3 Densitat per ruta 

Un cop obtinguts els recomptes per ruta, les dades resultants no són comparables degut a que les longituds de 
cadascuna d’elles son diferents (Taula 1), de manera que cal tenir en compte aquest factor a l’hora de 
caracteritzar-les i en especial de comparar-les amb el conjunt de la xarxa viaria de Barcelona. 

En aquest cas és necessari transformar els recomptes convertint-los en una densitat, dividint-los per la longitud 
de la ruta corresponent per aconseguir una intensitat per kilòmetre de ruta (Taula 6), que és comparable amb 
els resultats obtinguts per al conjunt de la ciutat (Taula 2), i especialment quan les dades de quantils s’ajusten 
tenint en compte les variacions en la longituds (Taula 3). 

En el cas de les dades obtingudes a partir de l’estimació d’una superfície de densitat (descrit a la subsecció 4.2), 
degut a que el procediment implica la discretització en diferencials de superfície, les dades obtingudes ja són 
valors mitjans tenint en compte la longitud corresponent. 

Els resultats (Taula 7) permeten veure gràficament la correcció que suposa la transformació dels recomptes en 
densitats per unitat de longitud dels recomptes (Taula 5), on tot i continuar dominant les rutes de l’Eixample, 
algunes rutes de longitud moderada (Sants) agafen més importància mentre que per altra banda algunes rutes 
molt llargues (e.g. Sarrià) reflecteixen una caracterització més realista. 

5.3.4 Homogeneïtzació de les rutes 

Una vegada obtingudes les densitats de les rutes per unitat de longitud, cal categoritzar-les en un nombre 
determinat de categories per a poder-les valorar. La categorització és sensible a dos paràmetres que tenen el 
potencial d’afectar substancialment els resultats finals obtinguts: 

 El nombre de categories en les quals s’agrupen els resultats 
 El criteri per determinar talls on s’estableixen els límits de les categories 

En la literatura hi trobem multitud d’algorismes per a determinar aquests dos paràmetres, que permeten o bé 
trobar el nombre òptim de categories, o bé determinar els talls òptims entre categories, o bé realitzar ambdues 
operacions segons uns criteris establerts. Malauradament els criteris d’aquests algorismes no són sempre 
adequats per l’estudi de fenòmens urbans. 

En el cas d’aquest estudi es va optar per fer servir el coneixement del comportament de les diferents variables 
estudiades en el conjunt de la ciutat per a definir un criteri de classificació de les densitats de les rutes, sense 
que fos necessari definir a priori el nombre de categories en les que classificar-les. 

En aquest cas es va definir una funció contínua que encarregada de classificar cada indicador comparant-lo amb 
la distribució general a tota la xarxa viaria de la ciutat (Taula 8), en una escala entre 0 i 1 de manera que: 

 El valor de 0 correspondria als valors inferiors o iguals al menor valor present a la ciutat 
 El valor de 1 correspondria als valors superiors o iguals al major valor present a la ciutat 
 Els valors intermedis corresponen al quantil corresponent de l’indicador dins de la ciutat 

D’aquesta manera, el coneixement de la distribució de cadascun dels indicadors en conjunt de la ciutat es 
converteix en una “unitat de mesura” per a caracteritzar les rutes de la manera més objectiva possible. Com a 
avantatge afegida, els indicadors passen tots ells a estar en un rang entre 0 i 1 (Taula 9), cosa que els fa més 
fàcilment comparables entre ells i alhora simplifica les operacions aritmètiques a l’hora de combinar-los 
linealment per obtenir un indicador sintètic. 

Taula 6: Resultats numèrics de la densitat per kilòmetre de cadascun dels 9 indicadors estudiats per cadascuna de les 16 rutes, 
separades per tipus de vehicle (tipus A i B) 

Tipus Itinerari Activitat 
total 

Activitat 
comercial 

Activitat 
de serveis 

Nombre 
terrasses 

Superfície 
terrasses 

Accidents 
(total) 

Atropella- 
ments 

Imatges 
Flickr 
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turística 
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 Ciutadella 31,48 7,39 17,80 4,38 47,88 96,92 12,59 2.507,49 2,09 

Horta 3,63 0,91 0,00 0,45 15,33 7,72 1,82 113,14 -0,25 

Litoral 15,65 2,76 9,97 3,38 58,80 150,83 9,82 1.358,65 1,66 

Montjuïc 1,53 0,00 1,14 0,38 10,30 38,54 6,11 987,62 0,66 

Sant Martí 51,96 11,19 25,36 5,47 43,75 124,06 9,94 453,48 0,42 
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Ciutadella 31,48 7,39 17,80 4,38 47,88 96,92 12,59 2.516,80 2,09 

Eixample 1 196,09 65,97 85,79 9,38 207,05 414,26 48,42 4.269,55 1,07 

Eixample 2 163,62 65,67 78,71 20,96 393,27 321,96 39,27 2.664,02 1,86 

Horta 31,69 6,23 10,47 0,57 10,91 41,32 5,38 45,84 -0,29 

Litoral 15,65 2,76 9,97 3,38 58,80 150,83 9,82 1362,49 1,66 

Montjuïc 1 9,38 1,32 3,73 0,48 9,74 33,06 6,97 713,15 0,83 

Montjuïc 2 32,24 6,45 15,66 2,63 32,38 55,92 8,82 781,17 0,85 

Sants 62,11 8,64 38,25 3,29 47,81 178,91 30,02 524,40 -0,47 

Sarrià 33,35 10,12 16,29 3,28 78,90 262,62 25,35 193,71 -0,10 

St. Martí 1 21,18 5,85 12,17 3,74 78,30 123,19 11,11 612,93 0,24 

St. Martí 2 54,24 11,20 25,91 4,72 42,58 122,64 11,60 276,32 0,03 

 

Taula 7: Gràfic de les magnituds de la densitat per kilòmetre de cadascun dels 9 indicadors estudiats per cadascuna de les 16 rutes, 
separades per tipus de vehicle (tipus A i B) 

 

Tipus Ruta
Activitat

total
Activitat

comercial
Activitat
serveis

Nombre
terrasses

Superfície
terrasses

Accidents
(total)

Atropella-
ments

Imatges
Flickr

Mobilitat
turística

Ciutadella
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Taula 8: Resultats numèrics homogeneïtzats de la densitat per kilòmetre de cadascun dels 9 indicadors estudiats per cadascuna de les 
16 rutes, separades per tipus de vehicle (tipus A i B) amb valors escalats entre 0 i 1 

Tipus Itinerari Activitat 
total 

Activitat 
comercial 

Activitat 
de serveis 

Nombre 
terrasses 

Superfície 
terrasses 

Accidents 
(total) 

Atropella- 
ments 

Imatges 
Flickr 

Mobilitat 
turística 
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 Ciutadella 0,52 0,64 0,59 0,81 0,84 0,82 0,41 0,99 0,96 

Horta 0,35 0,60 0,42 0,81 0,81 0,34 0,28 0,80 0,28 

Litoral 0,44 0,61 0,50 0,81 0,85 0,89 0,37 0,97 0,95 

Montjuïc 0,34 0,60 0,42 0,81 0,81 0,64 0,32 0,96 0,88 

Sant Martí 0,61 0,68 0,66 0,81 0,84 0,86 0,37 0,92 0,85 
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Ciutadella 0,52 0,64 0,59 0,81 0,84 0,82 0,41 0,99 0,96 

Eixample 1 0,96 0,94 0,95 0,87 0,95 0,98 0,69 0,99 0,92 

Eixample 2 0,92 0,94 0,94 0,95 0,98 0,97 0,64 0,99 0,95 

Horta 0,52 0,62 0,50 0,81 0,81 0,65 0,31 0,69 0,27 

Litoral 0,44 0,61 0,50 0,81 0,85 0,89 0,37 0,97 0,95 

Montjuïc 1 0,39 0,60 0,43 0,81 0,81 0,60 0,33 0,95 0,90 

Montjuïc 2 0,53 0,62 0,57 0,81 0,82 0,72 0,36 0,95 0,90 

Sants 0,65 0,66 0,76 0,81 0,84 0,92 0,58 0,93 0,21 

Sarrià 0,53 0,67 0,57 0,81 0,88 0,96 0,55 0,85 0,35 

St. Martí 1 0,47 0,62 0,52 0,81 0,88 0,86 0,39 0,94 0,83 

St. Martí 2 0,62 0,68 0,66 0,81 0,83 0,86 0,40 0,89 0,77 

 

Taula 9: Gràfic de les magnituds homogeneïtzades de la densitat per kilòmetre de cadascun dels 9 indicadors estudiats per cadascuna 
de les 16 rutes, separades per tipus de vehicle (tipus A i B) amb valors escalats entre 0 i 1 

 

6 VALORACIÓ 

6.1 Criteris de valoració de les rutes 

La taxació de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal es determina 
mitjançant els criteris de l’Ordenança fiscal núm. 3.10. La quota tributària d’aquestes taxes es calcula a partir 
d’un mòdul bàsic multiplicat per un conjunt de factors, que deixant de banda el supòsits de guals a immobles 
destinats a habitatge consisteixen en els següents: 

a) Un factor de superfície, corresponent a l’ocupació de l’espai públic (en metres quadrats) 
b) Un factor de temps, corresponent a durada de la utilització, l'aprofitament o la prestació de serveis (en 

dies) 
c) Un factor corrector del carrer, corresponent a l’assignació de les categories als efectes de l'impost sobre 

activitats econòmiques 
d) Un factor corrector de la classe d’ocupació o d'aprofitament, definit per a cadascun dels supòsits 

contemplats 

Tanmateix, el cas dels VMP és singular en el sentit que l’ocupació de l’espai públic no és estàtic sinó que discorre 
per un itinerari preestablert. D’aquesta manera, tot i que els paràmetres de superfície, temps i tipus 
d’aprofitament es poden considerar fixos, el context urbà per on circula el VMP no ho és. Per capturar aquesta 
particularitat, s’ha optat per la següent metodologia, que es desenvolupa en els apartats següents: 

1. S’ha calculat la el factor corrector de carrer com una mitjana ponderada a partir de les categories fiscals 
que cada la ruta “escombra” en el seu itinerari (desenvolupat a l’apartat 6.2) 

2. A partir de la caracterització de les rutes (apartat 5) a través de l’estudi de la distribució general dels 
indicadors a la totalitat de la ciutat (apartat 4), les rutes s’han agrupat en categories que comparteixen 
valors similars d’aquests indicadors i alhora son suficientment diferents de la resta de grups 
(desenvolupat a l’apartat 6.3) 

3. A cada categoria se li ha assignat un factor corrector de carrer, definit com a la mitjana corresponent al 
grup (classe) al que pertany dins de la corresponent categoria de vehicle, ponderada per longitud de 
tram (desenvolupat a l’apartat 6.4) 

4. A efectes de la simplificació de l’aplicació de la taxa, es proposa finalment un valor global únic sense 
distingir categories en funció de l’itinerari de la ruta (desenvolupat a l’apartat 6.5) 

6.2 Assignació de la categoria fiscal 

6.2.1 Factor corrector per tram de carrer per a entitats no puntuals 

Segons l’Ordenança fiscal núm. 3.10 (taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal i la prestació d'altres serveis), el factor corrector de carrer és el determinat per a cada categoria de 
carrer als efectes de l'impost sobre activitats econòmiques (Taula 10): 

Taula 10: Factor corrector de carrer a partir de la seva categoria fiscal, taula extret de les ordenances fiscals 3.10 

Categoria carrer A B C D E, F i Z industrial 
Factor corrector 5,00 3,00 1,75 1,25 1,00 
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Aquesta codificació està concebuda per a la valoració d’activitats que es desenvolupen en localitzacions a les 
que es pot atribuir una categoria fiscal, simplement per proximitat a la categoria fiscal del tram de carrer més 
proper, el llistat dels quals es pot descarregar de la pàgina2 del l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona en 
format PDF on estan tabulats els trams de cada carrer entre numeracions (parells i senars, segons la banda del 
carrer) amb la seva corresponent categoria. 

Tanmateix, per l’elaboració d’aquest estudi s’ha partit partir de la cartografia proporcionada per l’IMI consistent 
en 146.468 punts (adreces) que inclouen la dada de la categoria fiscal com a un atribut. Amb les dades d’aquesta 
cartografia, s’han assignat els següents factors com un nou atribut a cada punt (Taula 11).  

Taula 11: Punts de cada categoria de la base de dades utilitzada, i ponderació assignada segons la OF 3.10 

Categoria A B C D E F I M - 
Nombre de punts 5.057 24.309 68.679 25.596 10.093 9.900 2.048 5 781 
Factor 5,00 3,00 1,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 

 

Per l’assignació dels factors s’ha tingut en compte el redactat de l’article 2.4b d’aquesta ordenança on especifica 
que “als establiments situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs que no tinguin assignat específicament 
un factor corrector, els serà aplicat el factor 1,25”. 

6.2.2 Factor corrector per itinerari 

Aquesta metodologia és adequada per a la valoració d’activitats que es desenvolupen en un espai clarament 
delimitat i estàtic. Tanmateix, en el cas de voler aplicar aquesta categorització a les rutes, cal tenir en compte 
que poden discórrer per diferents àmbits de la ciutat categoritzats de manera diferent i per tant cal generalitzar 
aquest mètode d’atribució al tram corresponent de les activitats (punt) per al cas de les rutes (cadenes de línies). 
Addicionalment, les rutes VMP no circulen únicament per trams de carrer (e.g. parcs) i per tant no sempre es 
pot atribuir una categoria determinada. 

Per tant, un cop calculat el factor corresponent a cada categoria per a cadascun del punts, ha calgut 
desenvolupar una metodologia per a categoritzar cada itinerari per a obtenir un factor corrector que recollís 
aquesta variabilitat al llarg de tot el seu recorregut de la manera més acurada possible. 

En primer lloc s’ha descompost cadascuna de les rutes en fragments no majors de 5 metres (4,087 fragments 
per les rutes tipus A i 15,585 fragments per a les rutes tipus B), amb l’objectiu d’evitar tenir una combinació de 
trams llargs (carrers sencers) i trams molt petits (e.g. segments utilitzats per aproximar corbes). S’ha optat per 
un valor de 5m per considerar que és una mida raonable de separació entre mitgeres fins i tot en els nuclis 
històrics. 

A continuació s’ha assignat a cada fragment de cinc metres o menys el factor corrector del punt més proper, 
dins una distància màxima de 50 metres per evitar capturar punts excessivament llunyans i per tant poc 
representatius (per exemple en el cas de la ruta de Montjuic, on hi ha pocs punts per a capturar). En el cas que 
no hi hagués cap punt dins d’aquesta distància s’ha assignat el valor de 1.25 al fragment corresponent, segons 
l’article 2.4b de l’OF 3.10 mencionat anteriorment. 

Finalment, s’ha calculat la mitjana ponderada dels factors correctors de cada fragment fent servir la longitud del 
fragment com a valor de ponderació separadament per a cada ruta, obtenint un factor corrector específic per a 

                                                             
2 Veure http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/categoríes-fiscals-de-carrers 

cadascuna d’elles. La taula següent resumeix els resultats de la metodologia, que permet trobar el factor 
corrector característic per a cadascuna de les rutes a partir de la metodologia de l’ordenança fiscal núm. 3.10, 
generalitzada per al cas de cadenes de línies enlloc de localitzacions puntuals (Taula 12): 

Taula 12: Factor corrector característic de cada itinerari calculat a partir de la variació de la categoria fiscal durant el seu recorregut 

Tipus Itinerari Factor corrector 
(mitjana ponderada) 
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Ciutadella 1,98 

Horta 1,26 

Litoral 2,41 

Montjuic 1,71 

Sant Marti 2,26 
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Ciutadella 1,98 
Eixample 1 3,09 
Eixample 2 2,67 
Horta 1,29 
Litoral 2,41 
Montjuic 1 1,66 
Montjuic 2 1,65 
Sants 2,64 
Sarria 2,89 
St Marti 1 2,09 
St Marti 2 2,13 

6.3 Categorització dels itineraris en classes 

Per evitar assignar a cada ruta un factor corrector diferent tal com s’ha calculat a l’apartat 6.2.2 (Taula 12), s’ha 
agrupat les rutes en categories, separadament per a cada tipus de VMP. Aquesta categorització requereix definir 
dos aspectes fonamentals: 

1. Establir el criteri de què significa ser semblant i/o diferent (apartat 6.3.1) 
2. Determinar el nombre de grups en els que classificar-les (apartat 6.3.2) 

Els criteris de semblança s’han determinat a partir dels indicadors calculats anteriorment (apartat 5) per a cada 
ruta fent servir un conjunt de 9 variables, que han fet possible caracteritzar-ne diferents aspectes i per tant 
agrupar-les en grups que comparteixen característiques semblants. 

Per altra banda, les rutes de VMP per a cada tipus de vehicle s’han separat el nombre òptim de classes de ruta 
en funció dels valors d’aquests indicadors, fent servir algorismes validats per la literatura científica, de manera 
que a cada ruta li correspongués una classe. 
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6.3.1 Criteris de similitud 

Els indicadors estudiats tenen distribucions i unitats de mesura diferents, dificultant la comparació entre ells a 
l’hora d’establir un grau de similitud general a partir de múltiples criteris. Amb aquesta consideració, el primer 
pas necessari és homogeneïtzar-ne els valors. 

L’estratègia seguida ha estat transformar els valors de partida en unitats estandarditzades, és a dir, mesurar el 
nombre de desviacions estàndard respecte la mitjana de cada variable considerada i fent servir aquest valor com 
a valor transformat per a cada variable. 

𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑗𝑗 =  
𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗 −  𝜇𝜇𝑗𝑗

𝜎𝜎𝑗𝑗
 

zi,j unitat estandarditzada de la variable j per la ruta i 

xi,j valor original de la variable j per la ruta i 

μj mitjana de tots els valors Xj de la variable j 

σj desviació estàndard de tots els valors Xj de la variable j 

Fent servir els 9 indicadors transformats, es pot calcular la similitud entre els valors de cada parell de rutes 
mitjançant la distància euclidiana en un espai 9-dimensional. Aquesta distància es calcula entre cada parell de 
rutes i es considera que dues rutes son més similars si la distància entre elles és petita, mentre que son més 
dissimilars si aquesta és més gran. 

A partir d’aquesta mesura de similitud, és possible agrupar les rutes que són més similars entre elles i més 
dissimilars amb la resta de grups. A tall d’exemple, es mostra la classificació jeràrquica de les rutes per a VMP 
de tipus B, classificades en 2 i 3 grups respectivament (Figura 26). 

  

Figura 26: Dendrograma corresponent a l’agrupació jeràrquica de les rutes per VMP de tipus B, agrupades en 2 grups (esquerra) i 3 
grups (dreta) en funció de la seva similitud 

6.3.2 Determinació del nombre òptim de grups 

El mètode per a classificar en grups les rutes ha estat el K-means, un sistema de classificació no supervisada que 
necessita únicament com a paràmetre el nombre de grups (K) en els que classificar els elements, convertint la 
elecció d’aquest paràmetre en una element crític a l’hora de realitzar la classificació. 

Per determinar el nombre òptim de grups per categoritzar les rutes de cada tipus de VMP, s’han fet servir dues 
metodologies per determinar aquest valor de K de la manera més objectiva possible, maximitzant la similitud 
entre els membres del grup mentre es maximitzen les diferències entre els diferents grups en els que es 
classifiquen les rutes: 

 El mètode del colze (elbow method) genera una gràfica per a cada valor de K i en calcula la suma de 
quadrats per grup, minimitzant la variació intra-grup. El punt òptim és on apareix un angle pronunciant 
en la corba (colze). 

 El mètode de la silueta (silhouette method) mesura la qualitat de l’agrupació fent un gràfic de silueta per 
a cada K i calculant-ne la amplada mitjana en cada cas. El valor de K amb el màxim es considera el valor 
òptim de K. 

En el cas de les 5 rutes corresponents als VMP de tipus A, el nombre de grups òptim és 2 (Figura 27), tant fent 
servir el mètode del colze com el mètode de la silueta, tot i que probablement la partició en 3 grups també seria 
raonable segons el gràfic del mètode del colze (esquerra), però en aquest cas s’obtindrien grups amb un nombre 
massa petit d’elements. 

De manera similar, en el cas de les 11 rutes corresponents als VMP de tipus B, el nombre de grups òptim és 
també 2 (Figura 28) fent servir ambdós mètodes. En aquest cas la partició en 3 i fins i tot 4 grups també seria 
raonable com també s’aprecia a la figura corresponent al clúster jeràrquic (Figura 26), diferent al K-means 
utilitzat en aquest cas però que resulta en conclusions similars. 

  

Figura 27: Determinació del nombre òptim de classes en què agrupar les rutes corresponents als VMP de tipus A (hoverboards, 
air wheels i patinets) pel mètode del colze (esquerra) i de la silueta (dreta) 
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Figura 28: Determinació del nombre òptim de classes en què agrupar les rutes corresponents als VMP de tipus B (segways i scooters 
elèctrics) pel mètode del colze (esquerra) i de la silueta (dreta) 

Amb dos grups per a les dues classes de ruta, l’eficiència de la classificació (suma de quadrats entre grups dividida 
per la suma de quadrats total) es pot veure a la taula següent (Taula 13), on s’observa que la classificació és 
marginalment millor per el cas de les rutes per a VMP de tipus B, cosa que és raonable considerant que els grups 
contenen més del doble d’elements, encara que el nombre de classes sigui la mateixa. 

Taula 13: Eficiència de la classificació amb K-means per als dos tipus d’itineraris 

Classe itinerari Classes Eficiència 
Tipus A 2 68,9 % 
Tipus B 2 73,4 % 

 

6.4 Factor corrector per classe 

Els itineraris queden classificats per similitud entre ells en dues classes, segons si els indicadors calculats per ruta 
tenen valors alts o baixos. Afegint el factor corrector calculat (Taula 12) i la longitud mesurada en kilòmetres, 
s’obté la taula següent (Taula 14) on s’aprecia que en el cas de les rutes pels VMP de tipus A els itineraris amb 
indicadors baixos són Horta i Montjuic, mentre que en les rutes pels VMP de tipus B els itineraris amb indicadors 
alts son Eixample 1 i 2. 

A continuació, cal determinar quin factor corrector s’aplica a cada tipus, tenint en compte que les rutes no tenen 
la mateixa longitud i que per tant no se’ls pot assignar la mateixa importància a l’hora del càlcul. Per tenir aquesta 
limitació en compte, s’ha calculat la mitjana ponderada per classe (per als dos tipus de VMP, tipus A i B), fent 
servir com a factor de ponderació la longitud de cada tram, per a donar major pes a les rutes més llargues. 

Taula 14: Categories després de classificar els itineraris segons els indicadors estudiats 

Tipus Itinerari Classe Factor corrector 
(mitjana ponderada) Longitud (km) 
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Ciutadella Alt 1,98 3,65 

Horta Baix 1,26 2,20 

Litoral Alt 2,41 6,52 

Montjuic Baix 1,71 2,62 

Sant Marti Alt 2,26 4,02 
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Ciutadella Baix 1,98 3,65 
Eixample 1 Alt 3,09 6,61 
Eixample 2 Alt 2,67 6,44 
Horta Baix 1,29 3,53 
Litoral Baix 2,41 6,52 
Montjuic 1 Baix 1,66 8,32 
Montjuic 2 Baix 1,65 7,60 
Sants Baix 2,64 2,43 
Sarria Baix 2,89 10,38 
St Marti 1 Baix 2,09 8,55 
St Marti 2 Baix 2,13 7,41 

 

Els resultats del càlcul de la mitja ponderada per categoria (alta i baixa) del factor corrector, utilitzant la longitud 
com a ponderació (veure Taula 14), produeix el següent resultat (Taula 15). Els valors obtinguts són els més 
representatius per a cada grup. 

Taula 15: Mitja ponderada per longitud del factor corrector segons la categoria i el tipus de VMP 

Classe Tipus A Tipus B 
Alt 2,16 2,87 
Baix 1,49 2,04 

 

6.5 Proposta simplificada amb factor corrector global 

Tanmateix, les consideracions pràctiques de la dificultat de controlar el tipus de ruta utilitzada per part dels 
vehicles, poden requerir un factor corrector que simplifiqui les rutes en una única categoria, sense distingir cap 
tipus de classe dins de les diferents rutes. En aquest cas s’ha calculat un factor corrector global per tipus de 
vehicle (A i B) i també globalment sense distingir cap tipus de vehicle (Taula 16) fent servir una mitja ponderada 
per la corresponent longitud, agrupant per tipus de vehicle (tipus A o B) o sense agrupar (global). 

Taula 16: Proposta simplificada per tipus de vehicle (A i B) i global per totes les rutes 

 Tipus A Tipus B Global 
Factor corrector 1,99 2,19 2,15 
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6.6 Resultats de la proposta 

6.6.1 Fórmula de càlcul 

Havent obtingut un valor per a cada tipus de classe i/o vehicle, és possible calcular la quota tributària seguint 
els criteris de l’OF 3.10. Segons l’article 7è apartat 2, la quota tributaria la quota tributària de la taxa estarà 
determinada per la fórmula següent: 

Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH 

Sent els següents elements els que es multipliquen per a obtenir el resultat: 

PB  Tarifa bàsica (0,4966 €) 

S Factor de superfície 

T Factor de temps 

FCC Factor corrector del carrer 

FCA Factor corrector de la classe d’ocupació o d'aprofitament 

FCH Factor corrector per als supòsits de guals a immobles destinats a habitatge 

6.6.2 Aplicació de la fórmula a les rutes 

A tall d’exemple, s’ha calculat el resultat d’aplicació de la fórmula a les dues classes de rutes per a cada tipus de 
VMP. En el còmput d’aquest exemple es fan les següents consideracions: 

 El factor de superfície es considera tenint en comte una amplada de 0.6 pels tipus A i de 0.8 pels tipus B 
(segons la informació extreta del fulletó ”Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de 
dues rodes a la ciutat de Barcelona”), que corresponen a 0,54 i 0,96 m2 respectivament considerant un 
factor de forma de 1:1,5 (relació entre ample i llarg). Tanmateix també es pot adoptar una superfície 
mínima de 2 m2 

 El factor de temps es considera el nombre de dies d’operació del VMP, en aquest exemple es considera la 
meitat de l’any com a temporada turística, segons l’apartat 2.3 de l’article 7è on es comptabilitzen anys 
de 360 dies 

 El Factor corrector de carrers s’extreu de la Taula 15 per als supòsits descrits a l’apartat 6.4 i de la Taula 
17 per als supòsits descrits a l’apartat 6.5 

 El factor corrector de la classe d’ocupació o d'aprofitament s’assimila als epígrafs “i” (terrasses closes) i 
“k” (mercaderies a les voreres), ambdues amb un valor de 1. Tanmateix, es podria considerar també 
l’apartat “q” (altres ocupacions no especificades anteriorment) com a valor màxim. 

 El factor corrector per als supòsits de guals a immobles destinats a habitatge no es considera (es fa servir 
el valor de 1 

 

6.6.3 Aplicació amb factor corrector de classe de ruta 

Amb aquestes consideracions, la següent taula resum recull un exemple amb la taxa anual que correspondria 
per vehicle segons la classificació descrita a l’apartat 6.4, en el supòsit d’una temporada turística de 180 dies 
pels dos tipus de vehicles i les dues classes d’itineraris establerts (Taula 17). 

Taula 17: Taula resum d’exemple de la taxa per temporada turística que correspondria per vehicle en el cas de la classificació de les 
rutes en dues categories 

Vehicle Classe 
itinerari PB S T FCC FCA Taxa per vehicle i 

temporada 

Tipus A 
Alt 0,4966 € 0,54 180 2,16 1,00 104,26 € 

Baix 0,4966 € 0,54 180 1,49 1,00 71,92 € 

Tipus B 
Alt 0,4966 € 0,96 180 2,87 1,00 246,28 € 

Baix 0,4966 € 0,96 180 2,04 1,00 175,06 € 
 

6.6.4 Aplicació sense factor corrector de classe de ruta 

Per altra banda, fent servir la proposta simplificada descrita a l’apartat 6.5, la taxa anual per vehicle 
correspondria, en els mateixos supòsits que els descrits anteriorment, a la que apareix a la taules següents, 
primer en el cas d’un factor corrector específic per a cada tipus de vehicle (Taula 18) en funció de les rutes 
establertes per a cada tipus, o segon en el cas d’un únic factor corrector global per a tots els tipus de vehicles 
(Taula 19) pel conjunt de totes les rutes independentment del tipus de vehicle. 

Taula 18: Taula resum d’exemple de la taxa per temporada turística que correspondria per vehicle en el cas d’una única categoria per 
tipus de vehicle (en funció de les rutes establertes per a cada tipus) 

Vehicle PB S T FCC FCA Taxa per vehicle i temporada 

Tipus A 0,4966 € 0,54 180 1,99 1,00 96,06 € 

Tipus B 0,4966 € 0,96 180 2,19 1,00 187,93 € 

 
Taula 19: Taula resum d’exemple de la taxa per temporada turística que correspondria per vehicle en el cas d’una única categoria global 

per a tots els tipus de vehicle (pel conjunt de totes les rutes independentment del tipus de vehicle) 

Vehicle PB S T FCC FCA Taxa per vehicle i temporada 

Tipus A 0,4966 € 0,54 180 2,15 1,00 103,78 € 

Tipus B 0,4966 € 0,96 180 2,15 1,00 184,50 € 
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7 Síntesi final 

En síntesi, aquest estudi aborda l’efecte de la irrupció a la via pública de nous sistemes de mobilitat com els 
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), entre d’altres, que exigeix prendre mesures par tal de preservar uns espais 
de vianants suficients per a la mobilitat de les persones, clarament diferenciada de la mobilitat d’aquests 
vehicles. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona necessita disposar de criteris de mesura que identifiquin l’ús 
intensiu i especial del domini públic per part d’aquest tipus de vehicles, demanant l’elaboració d’aquest estudi 
que ha de servir per a gravar l’ús de l’espai públic de les activitats vinculades a les empreses de lloguer de VMP 
per a grups turístics. 

D’acord amb l’objecte de l’estudi, si bé hi ha elements que actualment estan a disposició dels vianants per fer 
rutes que suposen ocupació en l’espai públic, no es disposa d’un estudi que mesuri sistemes d’incorporar-la i 
regular-la per tal d’ordenar aquesta ocupació. 

En aquest sentit, s’ha desenvolupat una metodologia d’estudi que permet obtenir mesures objectives de 
l’ocupació, la proporcionalitat del transit de vianants i la intensitat d’ús de l’espai públic, per part del residents 
de la ciutat i dels visitants. 

Aquesta metodologia construeix una caracterització raonada de l’ús de l’espai públic, basada en múltiples 
paràmetres, que permet quantificar el valor de la utilitat de l’aprofitament especial del domini públic local per 
part dels VMP. L’estudi es centra únicament en els VMP de tipus A (hoverboards, air wheels i patinets elèctrics) 
i tipus B (segways i scooters elèctrics) pel que fa referència a recorreguts en grup vinculats a empreses de lloguer 
d’aquests vehicles per a ús turístic. 

L’objectiu principal de la recerca és aportar una caracterització dels carrers de la ciutat pel que fa a l’ús de l’espai 
públic, tal com es va realitzar amb anterioritat per a la taxa de terrasses, d’acord als criteris modulats relatius a 
la intensitat d’activitat, el nivell d’activitat turística, els punts d’interès i la dimensió de l’espai físic, entre d’altres. 
A aquests criteris se n’hi afegeixen d’altres de nous que aporten una mesura d’ocupació de l’espai públic per 
part dels vianants, expressada com a intensitat del flux de vianants locals o visitants, que passegen o s’aturen. 

A partir d’aquesta metodologia general s’estableix una caracterització de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, i 
seguidament es caracteritzen els recorreguts traçats com a rutes predefinides per a VMP. El resultat proposa 
una mesura de taxa ajustada a aquests itineraris, proporcional a les activitats empresarials en les que es 
recolzen, i la seva implicació comercial o econòmica. 

7.1 Objectius específics 

Dins de l’estudi de les característiques de l’espai públic, s’aporten com a objectius específics la classificació dels 
carrers de la ciutat, i per extensió, dels itineraris de les rutes analitzades, atenent als següents aspectes: 

a) La caracterització dels carrers a partir de l’estructura d’intensitats d’usos comercials en planta baixa i de 
la intensitat d’ús de l’espai públic en relació a la seva dimensió física, i també dels carrers amb una major 
concentració d’atractiu turístic i comercial. 

b) L’anàlisi de les pautes de mobilitat turística, determinat a través de les dades de mobilitat en transport 
públic mitjançant la comparació de la distribució de l’oferta dirigida específicament al col·lectiu turístic en 
relació al comportament global. 

c) Estimació del flux o la intensitat de vianants locals o visitants, mitjançant metodologies d’anàlisi de Big 
Data amb l’accés, descàrrega i tractament de dades compartides públicament a les xarxes socials (e.g. 
Twitter i Flickr) obtingudes a través de les seves corresponents API públiques. Aquesta aproximació permet 

abordar aspectes urbans complexos, com per exemple la mobilitat o els hàbits d’estada de les persones a l’espai públic, que 
poden ser d’utilitat per una gestió de la mobilitat urbana eficient, més enllà de les capacitats actuals dels 
SIG. 

d) Determinació de les vies d’especial complexitat en relació a les seves dimensions o la seva accidentalitat 
per al cas de sinistres d’atropellaments. 

7.2 Mètodes emprats 

L’estudi es desenvolupa en tres parts diferenciades: un primer anàlisi exploratori per a determinar les 
característiques de diversos indicadors en l’espai públic dins de l’àmbit de la ciutat de Barcelona (apartat 4), 
seguit en segon lloc d’una caracterització de les rutes a partir d’aquests indicadors (apartat 5), i finalment el 
càlcul del valor de l’estimació de taxa a aplicar als VMP en tercer lloc (apartat 6). 

En l’anàlisi dels indicadors de l’ús de l’espai públic s’estudien els elements sobre els que es disposa d’informació 
i que poden influir en la determinació de la futura taxa a aplicar als VMP dins de l’àmbit municipal. Per observar 
com varien aquests indicadors a escala de la ciutat, es representen es seus valors mitjançant mapes que 
permeten visualitzar la seva distribució espacial dins de Barcelona: 

1. Intensitat de les activitats a nivell de carrer, fent servir tres estratègies complementàries de representació: 
a) en forma de mapes de densitat, b) representant els valors per front d’illa, i c) calculant la densitat per 
segment del graf vial. 

2. Estimació de la mobilitat turística per a esbrinar el nombre de visitants respecte la mobilitat total, a partir 
de les dades de validacions de HolaBCN i metro. 

3. Flux de vianants, estimant el nombre de visitants en relació a elements d’atracció turística i determinant 
els carrers amb una major concentració, elaborat a partir de les dades públiques extretes de xarxes socials. 

4. Identificació de les vies d’especial complexitat, amb el càlcul de la seva amplada i la distribució de sinistres 
a la via pública a partir de les dades de la Guardia Urbana 

A partir d’aquest anàlisi de la ciutat, es fa en segon lloc la caracterització general de les totes vies de la ciutat, a 
partir d’una selecció d’indicadors calculats amb anterioritat. Aquesta mateixa metodologia s’aplica de forma 
idèntica al traçat de les rutes, aconseguint que els dos valors calculats siguin comparables. D’aquesta manera, 
es poden establir uns valors relatius en termes del context general de la ciutat, que es converteix en la “unitat 
de mesura” per a caracteritzar les rutes de la manera més objectiva possible. Finalment, aquest indicadors es 
combinen en un únic indicador sintètic, que permet classificar les rutes en grups diferenciats d’acord a les seves 
característiques. 

Tanmateix, aquesta proposta de valoració pot comportar dificultats d’aplicació, de manera que es proposa una 
valoració més alineada amb la resta de taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació 
d'altres serveis (OF 3.10), consistent en la generalització d’aquesta metodologia de càlcul (considerada per 
elements estàtics) a elements mòbils com els VMP. D’aquesta manera no es considera l’ocupació en un lloc 
determinat, sinó que es sintetitza en tot el recorregut que escombra el vehicle en el traçat de les rutes 
establertes. 
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7.3 Valoració 

S’ha procurat que la valoració no s’allunyés de les que estan definides actualment en les Ordenances Fiscals 3.10 
(Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis), de manera que 
encaixessin en la formulació per a calcular la quota tributària que es detalla a l’article 7è apartat 2. 

Per al càlcul s’ha considerat com a factor de superfície la corresponent a la ocupada per les dimensions màximes 
dels vehicles dels dos tipus considerats (0,54 i 0,96 metres quadrats, assumint respectivament unes mides de 
0,6 x 0,9 i 0,8 x 1,2 metres). Tanmateix, a diferència de la resta de supòsits detallats en aquesta ordenança, es 
tracta d’una taxa aplicada a uns elements mòbils sense ancoratge a un espai físic determinat i per tant no és 
possible determinar un únic factor corrector de carrer (FCC). 

Per aquesta raó, s’ha desenvolupat una metodologia per a poder imputar un valor a aquest FCC per a cadascuna 
de les rutes, en funció dels FCC de tots dels trams de carrer que “escombren” en el seu recorregut. Aquesta 
metodologia pot ser aplicable també en altres casos d’ocupació on els elements siguin mòbils (sempre que les 
rutes estiguin predeterminades), i també es podria extrapolar a casos on la pròpia extensió de l’ocupació faci 
que es desenvolupi en múltiples àmbits de la ciutat on corresponguin diferents FCC. 

7.4 Resultats 

Per tal de realitzar la valoració, s’ha partit dels paràmetres definits actualment a l’ordenança fiscal 3.10. Els 
factors estudiats han permès caracteritzar les rutes, de manera que aquestes han quedat parametritzades amb 
una sèrie de valors numèrics, que valoren diferents aspectes que es volen considerar de cadascuna d’elles. Degut 
a que aquests valors son homogeneïtzats per a fer-los comparables entre ells, resulten més rellevants en la 
mesura que presenten característiques que s’allunyen de la distribució majoritària de la ciutat. 

En una primera aproximació aquests valors s’han agrupat en categories, que després de l’aplicació de la 
metodologia proposada han resultat en una divisió òptima en dos grups per a les rutes corresponents a cada 
tipus de vehicle. Aquestes categories agruparien en un primer cas les que presenten uns indicadors en el seu 
conjunt més alts i en un segon les que presenten els més valors baixos. 

Tanmateix, a efectes de simplificar l’aplicació de la taxa, s’ha optat per proposar un únic valor comú de factor 
corrector del carrer per a tots els recorreguts, independentment del tipus de vehicle, considerant que presenta 
una major facilitat d’aplicació i control, que quedaria fixada en 2,15. En aquest cas, les diferències en la taxació 
del vehicles en funció del seu tipus venen donades únicament per les seves dimensions, quasi el doble en el cas 
dels vehicles tipus B que en els de tipus A (al voltant de 0,5 i 1 metres quadrats), que podrien incrementar-se 
aplicant un marge de seguretat tant en la seva part frontal com lateral, o bé adoptar un valor per a tots els casos 
de 2 metres quadrats segons el punt b) de l’apartat 2.2 de l’article 7è de la OF 3.10. 

Com exemple indicatiu, cal citar que els barems de cost de contractació d’aquest tipus de serveis de rutes 
turístiques oscil·len a la ciutat de Madrid i Barcelona en llindars molt similars. Per el cas de Barcelona una 
passejada en segway es situa entre 30 - 40€ per 1 hora, entre 40 - 60€ per 2 hores i entre 60 - 90€ per 3 hores. 
En considerar únicament una temporada de 6 mesos ( 180 dies ) d’acord als càlculs proposats el cost vindria a 
ser de l’ordre de 0,58 € a 1,03 € diaris segons el tipus de vehicle.  

 

 

 

 

Taula 20: Taula resum de la taxa proposada per temporada turística per vehicle i tipus 

Vehicle PB S T FCC FCA Taxa per vehicle i 
temporada 

Taxa diària per 
vehicle i temporada 

Tipus A 0,4966 € 0,54 180 2,15 1,00 103,78 € 0,58 € 

Tipus B 0,4966 € 0,96 180 2,15 1,00 184,50 € 1,03 € 

 

Margat tot, els autors de l’estudi consideren que l’aplicació d’una nova taxa en una activitat emergent, no hauria 
de suposar un gravamen significatiu, doncs està per veure quines són les formes empresarials de funcionament 
i les opcions d’economia col·laborativa que funcionen en la implantació d’aquestes activitats. 
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Mapa de rutes per vehicles de mobilitat personal (VMP) de pus B (segways i
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Valor de la u litat de l’aprofitament especial del domini públic
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Mapa de rutes per vehicles de mobilitat personal (VMP) de pus B (segways i
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Valor de la u litat de l’aprofitament especial del domini públic
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