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5 El futur de la mobilitat al PMT 
 

5.1 Introducció 
 
En aquest apartat es realitza una prognosi de la mobilitat per a l’horitzó 2010, any en 
que es preveu que estiguin en funcionament la major part dels edificis i instal·lacions 
del Parc Mediterrani de la Tecnologia. 
 
En primer lloc, s’exposa quina és la situació prevista per al en l’horitzó 2010 si no es 
modifiquen les tendències actuals. A continuació, s’exposen una sèrie de propostes 
d’accions que tenen com a finalitat aconseguir canviar les tendències actuals, 
augmentant el nombre d’usuaris que utilitzen el transport públic i aconseguint, en 
definitiva, una mobilitat més sostenible.  
 

5.2 Escenari de no actuació 
 
A partir de les dades aportades per l’Informe de l’Ajuntament de Castelldefels, i el Parc 
Mediterrani de Tecnologia de Castelldefels – Universitat Politècnica de Catalunya de 
novembre de 2002, es pot estimar l’evolució dels usuaris del Parc des del curs actual 
(2003/04) fins a l’any horitzó del present estudi (2010). 
 

5.2.1 Tipus d’usuaris 
 
Anàlogament a com s’ha fet durant l’anàlisi de la situació actual, els usuaris del Parc 
s’han dividit en tres grups principals: 
 

 Estudiants 
 PAC-PAS (inclou el personal d’Administració i de Servei vinculat a les 

activitats ordinàries del PMT) 
 Empleats de les empreses situades al Campus (també s’inclouen en aquest 

grup els possibles visitants vinculats a les empreses) 
 
 
Aquesta classificació en tant sols tres grups s’ha realitzat a partir de les característiques 
de mobilitat de cadascun del tipus d’usuaris, tal com apareixen al següent apartat, 
agrupant-hi els de característiques similars per tal de poder simplificar l’estudi. 
 
 
 
L’estimació progressiva dels usuaris que hi haurà de cadascun dels grups durant 
l’evolució del Parc, segons dades proporcionades per la UPC, és la que apareix a la 
següent taula: 
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Concepte 2003 2005 2007 2010 
Zona acadèmica 2.000 2.800 3.500 4.000 
Instituts públics de recerca 400 1.000 1.500 2.000 
Edificis RDIT 300 1.000 2.000 3.500 
Serveis Parc 100 200 300 500 
Total 2.700 5.000 7.300 10.000 

Taula 5.1. Quadre resum nombre d’usuaris del PMT en els propers anys   
Font: Informe de l’Ajuntament de Castelldefels, i el Parc Mediterrani de Tecnologia de 
Castelldefels – Universitat Politècnica de Catalunya. Novembre 2002.  

 
 

5.2.2 Característiques de mobilitat dels usuaris 
 

Per a estimar la situació de la mobilitat en l’escenari futur, s’han determinat les 
característiques de cadascun dels actors presents al PMT: 
 

 Estudiants: fan desplaçaments diaris (de l’1 de setembre al 31 de juny) 
en jornades acadèmiques de dilluns a divendres. Desplaçaments 
concentrats, viatge d’anada a primera hora del matí i de la tarda, i de 
tornada a última hora del matí i en diferents horaris a la tarda. 

 
 Professors i PAS: També desplaçaments diaris (de l’1 de setembre al 31 

de juliol) en jornades acadèmiques de dilluns a divendres. Desplaçaments 
concentrats, viatge d’anada a primera hora del matí i de tornada en una 
franja que pot estar entre les 17 i 19 hores. 

 
 Personal dels centres de recerca públics: Desplaçaments diaris de 

dilluns a divendres. Desplaçaments concentrats, viatge d’anada a primera 
hora del matí i de tornada en una franja entre les 17 i 21 hores. 

 
 Personal de les empreses: Desplaçaments diaris al llarg de tot l’any, en 

jornades laborals de dilluns a divendres. Comportament similar al del 
personal dels centres de recerca: desplaçaments concentrats, viatge 
d’anada a primera hora del matí i de tornada en una franja entre les 17 i 
21 hores. 

 
 Visitants de empreses: Desplaçaments diaris tot l’any en jornades 

laborals de dilluns a divendres. 
 
 Personal de serveis generals del Parc: Desplaçaments diaris al llarg de 

tot l’any, en jornades laborals de dilluns a diumenge. Desplaçaments 
concentrats, viatge d’anada a primera hora del matí i de tornada al llarg 
de tot el dia. 
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5.2.3 Nombre d’usuaris per mode de transport 
 
Actualment, la proporció d’usuaris per a cada mode de transport és la ja esmentada a la 
Taula.4.1. 
  
Es considera que aquesta proporció d’usuaris no es mantindrà constant al llarg de tota 
l’evolució del Parc fins a l’any 2010, ja que encara  no s’han construït molts edificis 
dels instituts de recerca i, ara per ara, quasi el 75% dels usuaris pertanyen a la zona 
acadèmica. En canvi, es preveu que al 2010 només el 40% dels usuaris siguin alumnes o 
personal acadèmic.  
 
Si es mantingués per a cadascun dels grups d’usuaris el repartiment modal actual, 
obtindríem per a l’escenari 2010 el repartiment que es mostra a la taula següent: 
 

 
Curs 2003/04 Previsió any 2010 MODE 

Proporció Nombre Proporció Nombre  
Tren 60,75 % 1640 47,75 % 4775 
Autobús 2,25 % 60 1,00 % 100 
Cotxe 33,33 % 900 45,25 % 4525 
Moto 0,75 % 20 3,00 % 300 
Bicicleta 1,50 % 40 1,50 % 150 
A peu 1,50 % 40 1,50 % 150 
Taula 5.2. Nombre d’usuaris classificats per modes de transport.  
Font: Pròpia 

 
Per calcular les noves proporcions per modes en 2010, s’ha tingut en compte la major 
proporció de personal dels RDTI i dels Instituts públics de recerca. Aquests tipus 
d’usuaris fan un major us del vehicle privat que els alumnes, d’aquí la disminució del 
percentatge d’usuaris del transport públic. 
 

5.2.4 Vehicles privats al Parc 
 
Com ja s’ha esmentat, l’organització de l’aparcament és una de les principals eines de 
gestió de les que disposa el Parc per tractar de regular l’accessibilitat amb vehicle 
privat. Així, resulta molt important determinar quants vehicles hi hauria al Parc en cada 
moment del dia. 
 

5.2.4.1 Dimensionament del nombre de vehicles privats al PMT 
 

Mantenint els grups d’usuaris anteriorment esmentats, per a l’any 2010 tindriem uns 
volums: 

 

 Estudiants (uns 3.500). 
 Professors, PAS i personal dels centres de recerca (uns 2.500 en total). 
 Personal d’empreses (uns 3.000, sense comptar els visitants). 
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Per a cadascun d’ells, suposant que es mantingués l’ús actual del vehicle privat, 
obtindriem: 
 

Estudiants: 
 

• El 33.5 %  utilitzen el cotxe per arribar al Campus. 
• El nombre d’ocupants per cotxe és de 1.86 
• La previsió total del flux d'estudiants a l’any 2010 és de uns 3.500 

estudiants. 
 
El resultat d’aquestes dades i previsions és el càlcul de vehicles 
d’estudiants, que serà a l’any 2010: 

 
• 33.5 %  de 3500 alumnes: 1172 estudiants en cotxe. 
• 1172 estudiants amb una ocupació per vehicle de 1.86: 630 vehicles 

d’estudiants al Campus. 
 

630 cotxes d’estudiants 
 
 
PAC, PAS i Personal dels centres de recerca públics:  
 

• Es considera que al voltant del 45 %  utilitza el cotxe per arribar al 
Campus. 

• El nombre d’ocupants per vehicle és de 1.5 
• La previsió del nombre de personal docent, d’administració i serveis i 

dels centres de recerca per a l’any 2010 és de uns 2500 (2000 de 
personal de recerca, 360 de personal docent i 140 de PAS). 

 
El resultat d’aquestes dades i previsions és el càlcul de vehicles de PAC, 
PAS i Personal de Recerca, que serà: 

 
• 45 %  de 2500 :  1125 persones en cotxe. 
• 1125 persones amb una ocupació per vehicle de 1.5:  750 vehicles. 

 
750 cotxes de PAC, PAS i Personal de Recerca 

 
Empreses: 
 

La previsió de treballadors en les empreses és d’unes 3000 persones l’any 2010. 
S’estima que el 75 %  dels treballadors arribarà al Parc en cotxe amb un grau 
d’ocupació de 1.25. Així obtenim una previsió que situa entorn als 1800 els 
vehicles d’empreses arribaran al Parc cada dia. 

 
 
De tots els càlculs anteriors, s’obté que per l’any 2010, si es mantinguessin els hàbits de 
mobilitat i les condicions d’aparcament al campus actuals, accedirien al campus uns 
3200 vehicles diaris. 
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5.2.4.2 Distribució temporal dels vehicles al Parc en el transcurs d’un dia 
 
Conegut el nombre total de vehicles que accedeixen al Parc durant el dia, cal veure 
quina es la seva distribució temporal durant la jornada.  
 
En les gràfiques següents podem veure representats els horaris d’arribada i sortida del 
Campus de cadascun dels tipus d’usuaris, així com del total.  
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Fig.5.1. Horari de arribades al Campus   Font: Pròpia 
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Fig.5.2. Horari de sortides del Campus   Font: Pròpia 
 

 
Es pot veure que el comportament del total d’usuaris del Parc presentarà dues puntes 
d’entrada, al matí i al migdia mentre que les sortides es concentrarien a última hora de 
la tarda. 
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Igualment es poden representar les sortides i arribades acumulades obtenint la gràfica 
que es mostra a la següent figura (Fig,5.3.). La diferència entre les dues corbes 
representades (total de cotxes entrants - total de cotxes sortints) ens indica la quantitat 
de vehicles estacionada al parc en tot moment. El fet que les sortides s’acumulin a 
última hora provoca que després de la segona punta d’entrades, hi hagi un gran nombre 
de vehicles estacionats al campus. La Fig.5.4. representa el nombre de vehicles 
estacionats al campus en tot moment. Aquesta segona gràfica mostra els resultats no 
només globals del parc sinó que s’han representat les corbes de vehicles corresponents a 
cadascun dels tres grups d’usuaris definits. 
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Fig.5.3. Entrades i sortides acumulades del Parc     
Font: Pròpia 
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Fig.5.4. Nombre de vehicles al Parc durant el dia    
Font: Pròpia 
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A partir de les dades exposades anteriorment, es pot elaborar la següent taula resum on 
figura el nombre màxim de vehicles al campus: 
 

Grup Vehicles Franja horària 
Estudiants 535 15h - 18h 
Personal acadèmic, de 
serveis i de recerca 700 15h – 16h 

Empleats de les empreses 1530 15h – 19h 
Total 2800 15h – 16h 

Taula 5.3. Nombre de vehicles al campus segons el grup d’usuaris  
Font: Pròpia 

 
Cal indicar que tot i que hi ha una punta entre les 15 i les 16h, el nombre de vehicles al 
campus és molt alt i se situa per sobre de 2000 durant una amplia franja que va des 
d’abans de les 11h fins les 19h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Beneficis energètics pel canvi de mode  
 
Segons dades de la enquesta feta, el 33.5 %  dels actuals alumnes fan servir el cotxe per 
arribar al Campus, amb un grau d’ocupació de 1.86 persones per vehicle. D’entre 
aquests, gairebé el 50 %  es declaren disposats canviar al transport públic si tinguessin 
una bona comunicació des de casa seva, són el grup més susceptible de fer el canvi de 
mode. 
 

Segons les estimacions, el nombre d’estudiants al Campus, a l’any horitzó de 2010, serà 
del ordre dels 3.500. Suposant les mateixes proporcions d’ús del cotxe i d’ocupació a 
l’any horitzó, així com que el 50 % d’aquests usuaris del vehicle privat abandonessin el 
cotxe, hi hauria un estalvi de uns 350 vehicles diaris al campus.  Això deriva en un 
important estalvi d’energia i una disminució en la contaminació del entorn (tant 
atmosfèrica com acústica), es considera que l’increment de la despesa d’energia i de 
contaminació al viatjar en transport públic és despreciable.  
 
El pas dels usuaris del vehicle privat al transport públic produeix uns guanys ambientals 
que es poden valorar econòmicament . El document “Els comptes del transport de 
viatgers a la regió metropolitana de Barcelona” de la Autoritat del Transport 
Metropolità de l’any 1998, proposa els següents valors: 
 

Cost per contaminació atmosfèrica: 0.02 €/viatger-km 
Cost per contaminació acústica: 0.01 €/viatger-km 
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Com a recorregut mitjà d’accés al campus s’han considerat de 18 km (des del centre de 
Barcelona, doncs la majoria tenen com a procedència la ciutat i de la resta es pot fer una 
mitjana que estaria, també, al voltant dels 18 Km), Així, l’estalvi diari que resultaria 
seria de:  
 
 Contaminació atmosfèrica: 115 € 
 Contaminació acústica: 57,5 € 
 
Que en tot l’any (suposant l’any de 10 mesos, pels estudiants i cada mes de 30 dies) 
seria de: 
 
 Contaminació atmosfèrica: 34.500 € 
 Contaminació acústica: 17.250 € 
 
Aquest apartat ens proporciona uns resultats de cara a la reflexió.




