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4. SISTEMES DE TRANSPORT A ALGUNES ÀREES 
METROPOLITANES 
 
 
Tot seguit s’exposen els sistemes de transport en algunes àrees metropolitanes 
que han adoptat mesures específiques de mobilitat, susceptibles de ser 
implementades a la RMB, per a la disminució de la congestió i foment del 
transport públic. 
 
 
4.1. MADRID. EXPERIÈNCIA DELS CARRILS DE BUS/VAO 
 
La comunitat de Madrid té una extensió de 8028.5 km2, una població de 
5023000 habitants i una densitat mitja de 625.5 hab/ km2. El municipi de Madrid 
té una extensió de 607.08 km2 I una població de 2914000 habitants. La densitat 
mitja de és de 4800 hab/ km2. 
 
El “Consorcio de Transportes de Madrid” és la institució encarregada de 
coordinar els esforços de les institucions públiques i privades relacionades amb 
el transport públic, amb la finalitat de coordinar serveis, xarxes i tarifes per 
oferir una oferta òptima i la màxima capacitat. Les administracions implicades 
són l’Estat, la Comunitat de Madrid i 174 municipis, comptant amb la 
col·laboració d’empreses públiques i privades. 
Com a primera aproximació a l’evolució del transport públic a Madrid des de la 
creació del consorci, a l’any 1986, s’han passat de 951 milions viatgers 
transportats aquell any a 1412 milions al 1999. 
 
L’oferta de transport dins aquest àmbit és la següent: 
 
 
4.1.1. Oferta de la xarxa viària bàsica 
 
Al següent plànol es mostren les principals vies de Madrid. 
 
 
Plànol 4.1- de la xarxa primària a la comunitat de Madrid.                     Plànol 4.2- Xarxa viària bàsica de la ciutat de 
Madrid 
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 Vies radials 

 
Els accessos principals a la Regió de Madrid es realitza per les autovies: N-I, 
N.II, N-III, N-IV, N-401, N-V i N-N-VI. 
 
Es té previst l’execució de quatre autopistes radials que alleugereixin de trànsit 
(entre un 25 i un 30%) a les actuals sis carreteres nacionals: 
 
-  R-2 (Madrid a Guadalajara) . Anirà des de la M-40 fins a Guadalajara e inclou 
el subtram de la N-I a la N-II de la M-50. Tindrà un total de 50,2 km. 
- R-3 (Madrid a Arganda). Té previstos dos trams, de la M-40 a Arganda i de la 
mateixa circumval·lació a Navalcarnero. A més, la seva construcció inclou el 
tram de la M-50 Oest. La longitud total és de 84,7 qms (amb el tram de la M-
50). Es pretén acabar amb els embussos de vacances i dels ponts en la N-III.  
-  R-4 (Madrid a Ocaña). Aquesta autovia, de 53,9 quilòmetres, inclou el tram 
de la M-50 entre les N- III y IV. Uns 41,8 quilòmetres estaran lliures de peatge 
(els de la circumval·lació). De pagament serà el trajecte entre la M-50 i la 
localitat toledana.  
- R-5 (M-40 a Navalcarnero). Amb la R-3 (s’estan executant simultàniament), es 
la més avançada. Seran 30,6 quilòmetres d’autovia que inclouen el tram de la 
M-50 que transcorre entre la A-6 i la carretera M-409.  
 
 

 Vies orbitals 
 
Com a vies tangencials, Madrid compta amb tres nivells d’anells distribuïdors.  
Al primer nivell, l’interior, hi ha la M-30, el traçat del qual discorre entre les 
àrees centrals (l’anomenada “ametlla central”) i la primera perifèria. La seva 
localització, la converteix en el principal distribuïdor dels trànsits interiors. 
S’acabà de construir al 1992 i és una de les infrastructures principals en 
l’estratègia de intervenció i ordenació del trànsit des de la perspectiva 
d’aconseguir una protecció i una millora de la qualitat ambiental de les àrees 
centrals. 
La M-40 es la segona autovia orbital de la metròpoli. És el projecte viari més 
important de la regió. El seu traçat, que té una longitud de 75 qms, es situa en 
una posició intermitja, majoritàriament entre la perifèria del terme municipal de 
Madrid i la primera corona metropolitana. Fora de la M-40 els barris de 
Alcobendas i San Sebastián de los Reyes per la N-I, Barajas, en la N-II; 
Vicálvaro i la Villa de Vallecas per la N-III, Villaverde, Leganés i Getafe per la 
carretera d’Andalusia o Toledo; Fuenlabrada, Móstoles i Alcorcón, per les de 
Toledo o Extremadura, Las Rozas i Majadahonda en la N-VI i Tres Cantos i 
Canto Blanco amb la Universitat Autònoma en la carretera de Colmenar. 
La distància entre les dues varia entre 500mts. i 9 km. La  construcció de la M-
40 allibera a la M-30 de part del trànsit que assumia abans de l’acabament 
d’aquella. Fa, a més, el paper de via col·lectora no només dels trànsits de pas, 
sinó també distribuïdora dels desplaçaments generats per la perifèria 
madrilenya, així com alguna relació entre aquestes últimes i les àrees centrals. 
El traçat de la M-50, tercer nivell d’autovia anular, es troba actualment en construcció. 
En menys de dos anys, connectarà la carretera de Burgos amb la de Barcelona, la de 
València amb la d’Andalusia i la d’Extremadura amb la de La Corunya. Els viatges de 
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llarg recorregut que accedeixin a Madrid per la N-I podran dirigir-se cap a altres parts 
de España connectant directament, a través de la M-50.  
Al març del 2002 es va inaugurar el semianell de circumval·lació M-45, de 37 qms. de 
longitud que connecta la M-40 a l’alçada de la N-V amb la carretera N-II. Aquesta obra 
es finançarà amb el sistema de peatge a l’ombra. 
 
4.1.2. Oferta ferroviària 
 

 Rodalies de Renfe 
 
A l’any 2001, la xarxa ferroviària de Renfe a la Comunitat de Madrid compta a 
l’actualitat amb onze línies en funcionament i una longitud de 314.6 Km., amb 
un total de material rodant de 240 unitats (720 cotxes). Les línies en 
funcionament a l’actualitat són les següents: 
 
 

Taula 4.1 - Xarxa de rodalies de Renfe 

Línia Trajecte Longitud 
(qms) 

No. 
estacions 

C-1 Alcalá de Henares/S. Sebastián de los Reyes-
Alcobendas 56.6 18 

C-2 Guadalajara/Atocha/Chamartín 64.5 17 
C-3 Atocha-Aranjuez 48.3 9 

  C-4 Atocha-Parla 24.7 7 
C-5 Móstoles-El Soto/Atocha/Fuenlabrada 42.1 20 
C-7 Alcalá de Henares/Atocha/Chamartín/Pio/Tres Cantos 110.4 29 
C-8 Atocha/Chamartín/Villalba 46.4 12 
C-8 a- Atocha/Chamartín/El Escorial 58.8 15 
C-8 b- Atocha/Chamartín/Cercedilla 66.1 17 
C-9 Atocha/Chamartín/Cercedilla 18.2 9 
C-10 Villalba/P.Pío/Atocha/Chamartín/Tres Cantos 68.3 22 

Font: Consorcio de Transporte de Madrid 
 
 
La totalitat de les línies de la xarxa, tret de la C9, son de doble via, i alguns 
trajectes de quàdruple, estant tota la xarxa electrificada. 
 
 

Plànol 4.3 - de la xarxa de rodalies de Madrid 
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 Metro de Madrid 

 
La xarxa del Ferrocarril Metropolità compta en l’actualitat amb onze línies en, 
amb una longitud total de 171,413 qms i dotada amb 201 estacions - línia, de 
les quals 122 son senzilles (sense correspondències), 48 dobles, 27 triples i 4 
quàdruples. Tanmateix existeix correspondència directa amb la xarxa de 
rodalies de Renfe, en 16 estacions. 
El parc de material rodant està compost per 1354 cotxes d’onze tipus diferents, 
amb una antiguitat mitja de 13,7 anys. 
Tot seguit s’exposen les característiques de cadascuna de les línies: 
 
 

Taula 4.2 - Xarxa de Metro de Madrid 
Línies Longitud, 

1 16,7 
2 7,9 
3 6,4 
4 12,9 
5 18,2 
6 23,5 
7 18,8 
8 8 
9 38 
10 17,7 
11 2,3 

Total xarxa de Metro 171,4 
9 (TFM) 19,1 

Total Metro de Madrid 190,5 
Font: Consorcio de Transportes de Madrid  

 
 La capacitat de l’oferta de la xarxa ha crescut notablement als últims anys, 
totalitzant enguany 180.000 places en l’hora punta i sentit de la xarxa. 
El total de serveis en cotxes-quilòmetre ha estat de 118,7 milions de cotxes-qm 
a l’any. Les últimes actuacions en quant a ampliació de la xarxa són la 
inauguració de l’intercanviador d’Avinguda Amèrica, l’inici de les obres 
d’ampliació de la línia 8 i els canvis de la línia 10 per a la seva futura connexió 
amb la línia de Metrosur, que segueix en construcció. 
 
 

Plànol 4.4 - Xarxa de Ferrocarril Metropolita de Madrid 
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 Intercanviadors 
 
Les estacions en les que es pot practicar el canvi modal són les següents: 
 

Taula 4.3 - Intecanviadors a Madrid 
 Correspondència 

Metro – Renfe rodalies 
Correspondència 

Metro/Renfe – Autobusos interurbans 
Aluche Aluche 

Atocha Renfe * Argüelles 
Chamartín * Atocha Renfe 

Colón Avenida de América * 
Embajadores Campamento 

Laguna Canillejas 
Méndez Àlvaro Carabanchel 

Nuevos Ministerios Ciudad lineal 
Pirámides Chamartín 

Pitis Conde Casal * 
Príncipe Pío Embajadores 

Puerta de Arganda Legazpi 
Sierra de Guadalupe Méndez Álvaro * 

 Moncloa 
 Oporto 
 Pavones 
 Plaza Castilla 
 Príncipe Pío * 

Font: Consorcio de Transportes de Madrid * línies també de llarg recorregut 
 
 
4.1.3. Oferta d’autobusos urbans 
 
La xarxa de línies de l’Empresa  Municipal de Transports de Madrid (EMT) 
comptava al concloure l’any 2000 amb 180 línies de la xarxa integrada en la 
que son vàlids els títols de transport habituals: bitllet senzill, Bono-bus i 
abonament de transports. La flota esta composta per un total de 1824 vehicles. 
Durant l’any 2000 s’han produït en la xarxa d’EMT un total de 6,49 milions 
d’hores-cotxe per línia, 94,18 milions de cotxes-quilòmetre per línia i 11.86 
milions de viatges-cotxe. La velocitat comercial d’explotació s’ha situat en 14,51 
Km/hora. 
 
4.1.4. Oferta d’autobusos interurbans 
 
La xarxa d’autobusos interurbans de la Comunitat de Madrid, està integrada per 
278 línies, 336 si s’inclouen els serveis urbans de les corones B i C, itineraris 
dels quals discorren íntegrament dintre de la regió. El conjunt de línies és 
explotat per 33 empreses privades mitjançant el lliurament de 44 concessions 
administratives. 
 
El parc de vehicles adscrit a las concessions dependents del Consorci de 
Transports durant l’any 2000 es de 1.471 unitats. La capacitat mitja és de 48 
places amb seient i 21 de peu. 
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Taula 4.4 - Línies interurbanes d’autobusos a Madrid 

N. expedicionsCorredor d’accés Via Num. de 
línies h.p./s(*) diàries 

Madrid-Alcobendas-San Sebastián R.  N-I 31 100 1653 
Madrid-San Fernando-Torrejón-Alcalá (N-II) 16 75 1070 
Madrid-Coslada-San Fernando (M-201) 6 31 701 
Madrid-Mejorada-Rivas V.-Arganda (N-III) 13 45 769 
Madrid-Pinto-Valdemoro-Aranjuez (N-IV) 15 34 608 
Madrid-Getafe-Parla (N-401) 15 66 1485 
Madrid-Leganés-Fuenlabrada (M-425 y M-411) 16 84 2101 
Madrid-Leganés-Alcorcón-Móstoles (N-V) 23 112 2926 
Madrid-Pozuelo-Boadilla (M-502 y M-511) 11 51 856 
Madrid-Pozuelo-Majadahonda.Las Rozas (N-VI) 43 192 3427 
Madrid-Tres Cantos-Colmenar V. (M-607) 11 46 1085 
Resta de corredors i línies transversals  78 166 3200 
Total Comunitat de Madrid  278 1002 19951
Font: Consorcio de Transportes de Madrid     
*en hora punta i sentit     
 
4.1.5. Sistema tarifari 
 
Las tarifes del transport públic en la Comunitat de Madrid es basen tant en títols 
unimodals com multimodals, entre els que destaca l’Abonament de Transports, 
en les seves diferents categories. Aquest es un títol de caràcter multimodal i 
utilització il·limitada durant el seu període de validesa, orientada als usuaris 
més habituals e igualment de venda anticipada. El preu del viatge està definit 
en funció de les 7 corones de cobertura definides al voltant de la ciutat de 
Madrid, com mostra el plànol:: 
 
 

Plànol 4.5 - Distribució de les corones a la Comunitat de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els diferents tipus de títols existents són:: 
 

 Bitllet senzill: Vàlid per a la realització d’un sol viatge. 
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 Bono-bus de 10 viatges: de validesa en alguns operadors d’autobusos 
interurbans i no en tots els trajectes. Permet la realització de deu viatges 
sense limitació temporal del seu àmbit de validesa.  

 Bitllet de metrobus de 10 viatges: amb ell es poden realitzar deu viatges 
en Metro o en E.M.T. indistintament. 

 Bitllets combinats Metro-TFM. 
 Abonament de transports: Títol de utilització il·limitada dintre del seu 

àmbit zonal (zones de transports) i temporal (anual o mensual) de validesa 
en la xarxa ferroviària de rodalies, en la xarxa de Metro i en totes les línies 
regulars de autobusos que operen en la Comunitat Autònoma de Madrid i 
determinades zones de Castella - La Manxa. És personal e intransferible. 

 
 Les tarifes vigents dels bitllets i abonaments de transport a l’any 2002, són les 
següents: 
 

Taula 4.5 - Tarifes de transport públic a la Comunitat de Madrid (2002) 
Tipus títol Preu, € 

Metro/EMT  
Bitllet senzill 
Bitllet metrobús de 10 viatges 

0,95 
5,00 

EMT  
Línia Colón-Aeroport  
Bono TET (10 viatges)  

2,40 
0,30 

LÍNIA 9 TFM (bitllet senzill)  
Porta de Arganda-Rivas Urbanizaciones 
Porta de Arganda-Rivas Vaciamadrid 
Porta de Arganda-La Poveda / Arganda 
Rivas Urbanitzacions-Rivas Vaciamadrid 
Rivas Urbanitzacions-La Poveda / Arganda 
Rivas Vaciamadrid-La Poveda/Arganda 
La Poveda-Arganda 

1,15 
1,25 
1,90 
0,60 
0,75 
0,65 
0,60 

BITLLET 10 VIATGES. LÍNIA 9 TFM  
Porta de Arganda-Rivas Urbanitzacions 
Porta de Arganda-Rivas Vaciamadrid 
Porta de Arganda-La Poveda / Arganda 

8,05 
9,10 
14,00 

BITLLETS COMBINATS METRO-TFM (senzill)  
Metro-Rivas Urbanizatcions (Zona B1) 
Metro-Rivas Vaciamadrid (Zona B2) 
Metro-La Poveda o Arganda (Zona B3) 

2,10 
2,20 
2,85 

BITLLETS COMBINATS METRO-TFM (10 viatges)  
Metro-Rivas Urbanitzacions (Zona B1) 
Metro-Rivas Vaciamadrid (Zona B2) 
Metro-La Poveda o Arganda (Zona B3) 

13,05 
14,10 
19,00 

Font: Consorcio de Transportes de Madrid  
 
 
Les tarifes dels abonaments mensual i anual són les següents:  
 

Taula 4.6 - Tarifes de transport públic multimodal 
a la Comunitat de Madrid  – Any 2002 
Abonament mensual Preu, € 

Corona A 32,3 
Corona B1 37,5 
Corona B2 42,8 
Corona B3 48,15 
Corona B1-B2 27,25 
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Corona  C1 53,2 
Corona C2 58,85 
Corona E1 65,5 
Corona E2 78,1 
Universitat Alcalá de Henares 12,62 

Abonament  anual  
Corona A 355,3 
Corona B1 412,5 
Corona B2 470,8 
Corona B3 529,65 
Corona C1 585,2 
Corona C2 647,35 
Font: Consorcio de Transportes de Madrid  

 
 
4.1.6. Demanda de transport  
 

 Demanda de transport públic. 
 
La distribució dels viatges a la regió metropolitana segons mode de transport és 
la següent: 
 

Taula 4.7 - Demanda del Sistema de Transport públic a l’any 2000 (en milions) 
 Bitllets Viatges % viatges Etapes Viatges-qm 
Metro 523,6 523,6 37,4 767,1 2930,3 
EMT 531,2 457,5 32,7 531,2 1859,2 
Rodalies Renfe 161,2 161,2 11,5 193,2 2402 
Interurbans 270,1 256,3 18,4 270,1 2511,9 
Total 1486,1 1398,6 100 1761,6 9703,4 
Font: Consorcio de Transportes de Madrid    
 
La variació de la demanda en el decurs dels darrers anys és la següent:: 
 

Taula 4.8 - Evolució de la demanda global (en milions) 
Any Metro EMT Metro+EMT RENFE Interurbans Total 
1998 

% var. 98/97 
437,0 
3,4% 

547,7 
0,8% 

984,7 
1,9% 

143,5 
1,9% 

236,6 
7,2% 

1.364,8 
2,8% 

1999 
% var. 99/98 

478,9 
9,6% 

528,6 
-3,5% 

1.007,5 
2,3% 

150,3 
4,8% 

254,4 
7,5% 

1.412,2 
3,5% 

2000 
% var. 00/99 

523,6 
9,3% 

531,2 
0,5% 

1.054,8 
4,7% 

161,2 
7,3% 

270,1 
6,2% 

1.486,1 
5,2% 

Font: Consorcio de Transportes de Madrid 
 
La distribució dels viatges segons el motiu i del mitjà està expressada a la 
següent taula: 
 

Taula 4.9 - Motiu dels viatges a Madrid – any 2000 

Motiu 
Total 

viatges 
diaris 

% a peu % t. 
col·lectiu %t. privat %altres %total 

Treball 3314673 9.7 40.73 60.67 41.13 30.04 
Escola 3757949 48.2 25.49 10.64 42.67 34.06 

Compres 1631741 24.1 7.49 5.57 2.11 14.79 
Altres 2330522 18.0 26.29 23.02 14.09 21.11 
Total 11034885 47.67 27.36 20.41 4.56 100 

Font: Consorcio de Transportes de Madrid 
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 Demanda de transport privat 
 
Els desplaçaments en vehicle privat segons emplaçament d’origen i final dels 
mateixos, tenen la següent distribució: 
 

Taula 4.10 - Distribució dels desplaçaments en vehicle privat 
Àmbit geogràfic del viatge % 

Interiors de Madrid 42,9 % 
Interior de la corona metropolitana 28,5 % 
Corona metropolitana amb Madrid 5% 
Corona regional i exterior amb corona metropolitana 5% 
Corona regional i exterior amb Madrid 4,9% 
Trànsits exteriors 0,6% 
Font: Consorcio de Transportes de Madrid 

 
 
4.1.7. Experiència del carril BUS/VAO 
 
L’elevat i continuat creixement de l’àrea periurbana de Madrid en la seva zona 
Norest des de la dècada dels vuitanta junt a un augment de la tassa de 
motorització va comportar un dèficit de infrastructures viàries en aquesta àrea 
eminentment residencial. El problema de la congestió, no obstant està 
generalitzat a totes les artèries radials, malgrat que es podia comprovar un  
baix índex d’ocupació (inferior a 1,2 viatgers per vehicle ). 
És en aquest context que es va concebre el carril BUS/VAO de Madrid, un 
exemple pròxim d’aplicació del sistema de carrils segregats per a vehicles 
d’alta ocupació com una alternativa per a resoldre aquestes situacions de 
congestió i aprofitar les infrastructures de transport existents. A aquests carrils 
és permesa la circulació d’autobusos, turismes amb 2 o més ocupants i 
motocicletes.  
 
Físicament el sistema de carrils de BUS/VAO a la N-VI es divideix en tres parts: 
 

 Primer tram de 6 qms. Entre el centre urbà de Madrid i el PK 7 pel centre de 
la calçada. Per ell només poden circular autobusos que en Madrid tenen 
accés directe a un intercanviador de transports subterrani (finalitzat el maig 
de 1993). 

 
 Segon tram de 12 qms. Entre els PK 7 i PK 19 pel centre de la calçada on 

poden circular autobusos i vehicles amb un mínim de 2 persones, menys 
camions (del maig de 1994). 

 
 Tercer tram de 17 qms entre el PK 19 i PK 38, en vies de servei de dos 

carrils per sentit i sense restriccions de circulació (del març de 1995).  
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Plànol 4.6 - Esquema de planta del carril Bus/Vao de Madrid 

 
 
D’ençà la seva construcció, la calçada BUS/VAO ha demostrat un rendiment 
molt superior als carrils convencionals: més del 64% viatges en hora punta del 
matí per la calçada BUS/VAO i menys del 36% per la calçada general. El 
nombre de carrils BUS/VAO es de dos, i el de la calçada general és de quatre, 
inclòs el dret per les incorporacions i sortides. 
En el període punta del matí de 7:00 a 10:00 hores per cada carril s’han 
mesurat 13.131 persones/carril en la calçada BUS/VAO i 4.285 persones/carril 
en la general (considerant els quatre carrils), el que suposa una proporció del 
33% (dades del gener 2000). Sense la construcció d’aquest sistema, s’haurien 
arribat a valors de 4.694 persones/hora per carril, el que provocaria grans 
congestions. 
El resultat és un augment del 33% del flux de persones, assumit pels carrils 
BUS/VAO, i que ho faci amb un 60% amb autobusos i vehicles ocupació. 
D’altra banda s’aprecia que el 52% dels ciutadans que utilitzen el carril 
BUS/VAO ho fan en autobús (438 autobusos en front de 6.158 turismes). 
El repartiment d’hora punta en 1991 abans del començament de la remodelació 
de la N-VI, era semblant al llarg de les tres hores del matí (de 7:00h a 10:00h), 
però una vegada obert el BUS/VAO, es desplaça de 7:00h a 8:00h (38,7%), fet 
que te lloc fins a finals de 1997. 
A l’actualitat aquesta hora punta s’està desplaçant entre les 8 i 9h, repartint-se 
més homogèniament a les tres hores del matí, el que beneficia enormement la 
fluïdesa. L’evolució i la distribució del moviment de persones en hora punta 
s’exposa a la següent taula: 
 
 

Taula 4.11 - Número de viatges en hora punta a la N-VI de Madrid 
Calçada Bus-Vao Resta N-VI Període 7a8h 

Bus Vao Total % Total % 
Total 

Març’95 2.300 4.793 7.093 58,12 5.111 41,88 12.204
Novembre ‘95 2.630 5.085 7.715 62,05 4.719 37,95 12.434
Novembre ‘96 3.535 3.468 7.003 52,4 6.362 47,6 13.365
Novembre ‘97 3.830 4.556 8.386 59,24 5.771 40,76 14.157
Novembre ‘98 3.695 5.068 8.763 61,59 5.465 38,41 14.228
Gener ‘00 4.010 4.778 8.788 58,99 6.110 41,01 14.898
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Calçada Bus-Vao Resta N-VI Període 7a10h 
Bus Vao Total % Total % 

Total 

Març’95 8.625 11.641 20.266 58,67 14.275 41,33 34.541
Novembre ‘95 10.430 12.471 22.901 64,62 12.541 35,38 35.442
Novembre ‘96 10.905 11.823 22.728 55,72 18.060 44,28 40.788
Novembre ‘97 12.050 10.979 23.029 57,67 16.906 42,33 39.935
Novembre ‘98 12.040 13.100 25.140 60,08 16.702 39,92 41.842
Gener ‘00 13.663 12.610 26.273 59,16 18.140 40,84 44.413
 

Taula 4.12 - Índex d’ocupació en hora punta a la N-VI de Madrid 
Calçada Bus/Vao Resta N-VI Total N-VI Índex d’ocupació 

Període 7a10h bus altre total bus altre total bus altre total 
Març’95 43,34 2,23 3,73 14,43 1,15 1,29 32,3 1,5 2,1 
Novembre ‘95 38,92 2,21 3,88 12,72 1,14 1,25 32,22 1,53 2,22 
Novembre ‘96 36,97 2,06 3,76 12,82 1,13 1,2 31,47 1,39 1,93 
Novembre ‘97 36,08 2,25 4,41 16,08 1,15 1,28 30,92 1,45 2,17 
Novembre ‘98 34,8 2,1 3,81 11,38 1,13 1,19 30,4 1,43 2,02 
Gener ‘00 31,19 2,13 4,12 25,59 1,17 1,24 30,76 1,45 2,11 
Font: Consorcio de Transportes de Madrid 
 
Amb l’observació d’aquestes dades destaquen els següents fets: 
 

 Hi ha una diferència estacional de les persones que entren a Madrid: 40000 
a la tardor i 35000 a la primavera (de 7h a 10h). 

 Un decreixement de persones que usen el VAO des de finals del 1996, 
degut al tancament de la M-40, el que va comportar que un important 
número d’usuaris de la N-VI es desplacessin a aquesta carretera en el 
Km.11. 

 Un retard en l’hora punta d’entrada a Madrid en 1998. Mentre que al 1995 
de 7 a 8h entrava el 38,7% del total, en 1998 ja solament ho feia el 35,3%. 

 En 1995, després de l’execució dels carrils, es dona un increment important 
dels usuaris de l’autobús, del 33%, usant-lo el 32,73% dels usuaris de la 
carretera, percentatge que s’ha conservat fins a l’actualitat. 

 
En quant a l’ocupació dels vehicles, s’arriben a les següents conclusions: 
 

 L’índex d’ocupació dels autobusos que circulen pel carril BUS/VAO és 
superior al dels autobusos que circulen pels carrils convencionals. 

 L’índex d’ocupació dels automòbils que circulen pel BUS/VAO és dues 
vegades superior als automòbils que circulen pels carrils convencionals. 

 Hi ha hagut una disminució de l’índex d’ocupació important als vehicles 
privats, degut a una relaxació en les campanyes de conscienciació i per un 
descens en l’estalvi de temps dels carrils VAO respecte a la resta. 

 El número de persones que accedeixen a Madrid pel BUS/VAO és el 50% 
més del nombre de persones que el realitzen pels carrils convencionals. 

 
Tot seguit s’exposen l’evolució temporal dels estalvis dels temps de recorregut 
en vehicle privat i en autobús (des de Las Rozas, mitja dies laborables, sentit 
Madrid): 
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Taula 4.13 - Estalvis de temps del carril Bus/Vao de Madrid 

  Las Rozas (pk 21) a: 
  Cuesta Perdices Puerta de Hierro Int. Moncloa 

Data Hora 7h 8h 9h 7h 8h 9h 7h 8h 9h 
3/95 Veh. privat 1:32 6:19 3:02 4:14 8:54 6:30 4:15 9:32 6:10 

 Autobús 8:39 9:46 8:08 11:17 15:50 10:24 12:39 13:46 12:08 
11/95 Veh. privat 1:24 6:46 5:09 3:48 7:03 8:45 4:21 7:02 8:38 

 Autobús 12:00 13:00 7:00 14:43 23:05 9:17 16:00 17:00 11:00 
11/96 Veh. privat 3:30 12:12 6:13 5:51 12:48 8:58 6:19 12:39 9:10 

 Autobús 14:37 16:15 8:02 17:25 26:06 10:46 18:37 20:15 12:02 
11/97 Veh. privat 00:31 3:24 2:03 00:40 3:52 3:33 00:51 4:07 4:33 

 Autobús 8:17 14:15 7:05 10:10 26:28 9:46 12:17 19:11 11:12 
11/98 Veh. privat 00:24 5:04 8:04 00:24 4:09 8:10 00:22 5:20 7:38 

 Autobús n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Font: Consorcio de Transportes de Madrid 
 
 
Pel que fa als guanys de temps de la calçada Bus/Vao en comparació amb la 
calçada general, varia entre 6 i 15 minuts segons hores, trams i condicions de 
trànsit, arribant a puntes de 24m 6s. Addicionalment els autobusos tenen una 
altre guany en el carril de “Només Bus” que oscil·la entre 4 i 6 minuts. 
 
El funcionament dels carrils BUS/VAO  té un horari d’obertura i tancament: 
 

Taula 4.14 - Horari de funcionament del carril Bus/Vao 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Matí ER 
6:00 a 12:30 

ER 
6:00 a 11:30 

ER 
6:00 a 11:30 

ER 
6:00 a 11:30 

ER 
6:00 a 11:30 

SL 
9:00 a 15:00 

SL 
9:00 a 14:00 

Tarda SR 
13:30 a 22:00 

SR 
13:30 a 22:00 

SR 
13:30a 22:00 

SR 
13:30 a 22:00

SL 
13:00 a 23:00

EL 
17:00 a 22:00 

EL 
16:00 a 24:00

Font: Consorcio de Transportes de Madrid . E: sentit entrada. S: sentit sortida. R: restringit Bus/Vao. L: accés lliure 
 
Cal destacar que aquest sistema té un sistema d’informació a l’usuari, indicant 
l’estat del trànsit a l’A-6 i la localització de les possibles retencions, l’estat del 
trànsit al carril Bus/Vao i recomanació de vies alternatives (troncal o de servei) 
per evitar en el possible les retencions. 
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4.2. CAMBRIDGE: EXPERIÈNCIA DELS PARKS & RIDE 
 

  
La ciutat de Cambridge es troba en el comptat de Cambridge, i allotja 209.880  
habitants. Els principals centres urbans són els següents: 
 

Taula 4.15 - Comptat de Cambridge 
Ciutat Població (1999) 

Cambridge 110.400 
Huntingdon 18.700 

Wisbech 19.330 
St. Neots 13.350 
St. Ives 16.180 

Ely 13.390 
March 18.530 
Total 209.880 

Font: Cambridge City Council 

 
Amb vora els 110.000 habitants i 4070 hectàrees, Cambridge no és una ciutat 
gran en quant a habitants. És divideix en barris de les següents 
característiques:  
 

Taula 4.16 - Barris de Cambridge 
Barri Població Superfície (Ha.) 

Abbey 6.580 313 
Arbury 6.770 112 
Castle 8.350 342 
Cherry Hinton 7.130 336 
Coleridge 7.460 206 
East Chesterton 9.240 306 
King’s Hedges 6.970 113 
Market 7.280 171 
Newnham 9.700 487 
Petersfield 9.590 204 
Queen Edith’s 8.070 336 
Romsey 7.820 141 
Trumpington 7.680 856 
West Chesterton 7.940 145 
Cambridge City 110.400 4070 
Font: Cambridge City Council 

 
De les 39.561 residències que hi ha, i amb una ocupació mitja de 2,23, hi ha 
aquest índex de motorització: 
 

Taula 4.17 - Índex de motorització 
Cotxes per residència n. residències Percentatge 

Sense cotxes 14.119 35,7 
1 cotxe 18.734 47,5 
2 o més cotxes 6.708 17 
Font: Cambridge City Council 

 
Malgrat ser una ciutat de dimensions reduïdes, aquesta pateix certs problemes 
de mobilitat per part dels vehicles privats: 
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 Hi ha una forta pressió de creixement: és una de les àrees de Anglaterra 
més afectades per el creixement de la població 

 A la dècada dels vuitanta va haver-hi un gran increment del mercat de 
treball a la ciutat, el que provocà la implantació de nous habitatges en 
zones de poca accessibilitat i que generaren un increment de mobilitat, tant 
obligada com no obligada.  

 Al passat es va intentar solucionar el problema augmentant la oferta amb 
més vies i més aparcaments. Es va poder comprovar que això  provocava 
un augment de la demanda i que el mateix problema s’agreujava.  

 Actualment la congestió afecta al centre històric i als ciutadans, sobretot 
vianants i ciclistes. Perjudica també a l’eficàcia del transport públic. Tot 
plegat comporta una imatge negativa de la ciutat. 

 
La xarxa viària presenta la següent configuració: 
 
 

Plànol 4.7 - Xarxa viària al comptat de Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1. Mobilitat a Cambridge 
 
La quantitat de vehicles que entren i surten de Cambridge i les altres sis ciutats 
del Comptat, en 12 hores és la següent: 
 

Taula 4.18 - Trànsit als accessos de les principals poblacions del Comptat 
Ciutat Població (1999) No. de vehicles No. per habitant 

Cambridge 110.400 170.626 1,5 
Huntingdon 18.700 73.377 3,9 
Wisbech 19.330 53.975 2,8 
St. Neots 13.350 45.789 3,4 
St. Ives 16.180 43.593 2,7 
Ely 13.390 34.648 2,6 
March 18.530 29.807 1,6 
Total 209.880 451.815  
Font: Cambridge City Council 

 
 
Com es pot veure Cambridge és la ciutat que té el ratio més petit, ja que el seu 
municipi és diferent, cobrint una gran àrea, més que les altres ciutats juntes. 
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Tot seguit s’expressa la mitja i el màxim de trànsit que travessa el cordó 
perimetral de cada ciutat cada dia (any2000): 
 

Taula 4.19 - Vehicles que travessen els perímetres urbans 
Ciutat n. vehicles n. vies Mitja de vehicles 

per via 
Trànsit 
màxim 

Cambridge 170.626 12 14.219 26.568 
Huntingdon 73.377 5 14.675 16.666 
Wisbech 53.975 7 7.711 14.729 
St. Neots 45.789 6 7.632 13.282 
St. Ives 43.593 5 8719 16.244 
Ely 34.648 7 4.950 11.709 
March 29.807 9 3.312 8.849 
Font: Cambridge City Council 

 
 
El cordó amb més intensitat de trànsit és el de Cambridge (a Milton Road) amb 
de 26.500 vehicles per dia. A la població de Huntington el nombre de vehicles 
és similar al de Cambridge, malgrat tenir menys de la meitat de vehicles i de 
vies d'accés que aquest. 
 
Al gràfic i taula es mostra la distribució modal dels viatges d’accés a les ciutats 
de Cambridge i veïnes: 
 
 

Grafic 4.8 -  - Distribució modal als accessos de Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 4.20 - Distribució modal als accessos de les principals ciutats 
Vehicle Cambridge St. Neots Huntington St. Ives Wisbach March Ely 
Motos 1 % 0.4% 1% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 
Cotxes i taxis 81% 78% 84% 79% 76% 76% 79% 
Mercaderies 13% 14% 12% 14% 22% 17% 15% 
Bus 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Total motor 97% 94% 98% 94% 99% 96% 96% 
Bicicletes 3% 2% 1% 2% 0.5% 2% 1% 
Vianants  0.5% 4% 1% 4% 1% 2% 3% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Font: Cambridge City Council 
 
Com es pot veure el gruix del trànsit el constitueixen els cotxes, entre el 76% i 
el 84%, i el transport de mercaderies, entre el 12% i el 22%. A Cambridge, els 
cotxes i taxis son el 81% del trànsit i les mercaderies el 13%. L’autobús queda 
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reduït a un 1%, i les bicicletes arriben a constituir a Cambridge la significativa 
xifra del 3%. 
El trànsit en les vies radials de Cambridge en un període de 12 hores és el 
següent: 
 

Taula 4.21 - Viatges radials de Cambridge – 12 hores 
Localitat Total vehicles BUS HGV 

Histon Road 21.054 192 395 
Milton Road 26.528 247 1.319 
Horringsea Road 15.119 87 402 
Newmarket Road 15.815 213 716 
Fulbourn Road 8.996 121 313 
Lime Kiln Road 5811 21 79 
Hills Road 15.781 281 418 
Trumpington H. St. 21.601 307 649 
Grantchester Road 1.298 31 10 
Barton Road 9.237 73 290 
Madingley Road 14.349 204 446 
Huntington Road 14.997 295 353 
Total 170.626 2.072 5.390 
Font: Cambridge City Council 

 
La següent figura presenta l’aranya de trànsit de Cambridge: 
 

Plànol 4.9 - Esquema de l'aranya de trànsit de Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quant al transport ferroviari, es tenen el següent nombre d’usuaris en 12 
hores ( de 7:00h a 19:00h) a les estacions existents: 
 

Taula 4.22 - Viatges per ferrocarril en 12 hores 
Ciutat Total passatgers % usuaris de 7:00 h. a 9:00 h. 

Cambridge 15.666 11 % 
Huntingdon 2.377 47 % 
Ely 1.892 41 % 
St. Neots 1.423 61 % 
March 621 45 % 
Font: Cambridge City Council 
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El gran percentatge d’usuaris a la franja horària de 7:00 a 9:00 a.m. de 

St. Neots suggereix que és la preferida per anar de treballar  
 
4.2.2 Oferta d’aparcaments 
 
Per a les persones que van a la ciutat, existeixen diverses alternatives per 
aparcar el vehicle 
 

 Aparcaments urbans fora de calçada 
 
Els principals són : 
 

 Lion Yard Car Park: és l’aparcament més proper al centre històric de la 
ciutat I a les tendes de Lion Yards. Normalment plens de 11 :00 am a 
15 :00pm 

 Park Street Car Park: proper al nucli de la ciutat, a molts col·legis i la 
Universitat. Normalment ple Durant mig dia.  

 Grafton Centre Car Parks: son dos aparcaments utilitzats sobretot pels 
usuaris del Grafton Shopping Centre. 

 Queen Anne Terrace Car Park: és l’aparcament on hi han més places 
disponibles. Està a 10 minuts del centre històric en una direcció I a altres 10 
minuts del Grafton Shopping Centre a una altre. 

 
Les tarifes d’aquests aparcaments són les següents : 
 

Taula 4.23 - Tarifes d’aparcaments urbans 
  Dilluns a dissabtes 7 :30 am – 8 :30 pm Diumenges

Nom Places 0a1h. 1a2h. 2a3h. 3a4h. 4a5h. 5a6h. >5h. >6h.  
Lion Yard 970 1,4€ 2,9€ 4,3€ 8€ 16€ - 24€ - 1,6€ 
Park St 450 1,4€ 2,9€ 4,3€ 8€ 16€ - 24€ - 1,6€ 
Grafton 
(East) 897 1,4€ 2,9€ 4,3€ 6,9€ 12€ 16€ - 24€ 1,6€ 

Grafton 
(West) 280 1,4€ 2,9€ 4,3€ 8€ 16€ - 24€ - 1,6€ 

Queen Anne 
Terrace 629 0,96€ 1,9€ 2,9€ 3,8€ 4,8€ 9,6€ - 16€ 1,6€ 

Font: Cambridge City Council 
 
Com es pot observar, les funcions de tarifa són lineals al principi, i a partir d’un 
determinat període segueixen una tendència progressiva:  als tres primers més 
cèntrics (i més cars) és a partir de la quarta hora, i als perifèrics, a partir de la 
sisena. 
 

 Aparcaments urbans a la calçada 
 
Son els que es troben a la via pública i són explotats mitjançant parquímetres.  
  
Les condicions d’explotació d’aquests aparcaments són variables d’una zona a 
l’altre, essent més restrictives a la proximitat al centre urbà.. Es poden 
classificar segons franges tarifàries: 
 
 



 
Planificació i valoració de sistemes de canvi modal en els accessos de Barcelona. 

24 

Taula 4.24 - Tarifes de parkímetres a Cambridge 
Franja tarifària Temps límit Horari de pagament 

1,2€ cada 30 minuts 1 hora Dilluns a dissabte 
de 8:30h a 18:30h. 

0,58€ cada 15 minuts de 1 a 2 hores Dilluns a dissabte 
de 9:00h a 17:00h. 

0,16€ cada 15 minuts 2 hores Dilluns a dissabte 
de 9:00h a 17:00h. 

Font: Cambridge City Council 
 
El cost d’aparcament a la calçada és més elevat que fora, fins a l’ordre de 
100% més, i el límit més restrictiu. Aquest tipus d’aparcament esta concebut 
com d’alta rotació. 
 

 Aparcaments per a residents 
 
Són aparcaments reservats, previ pagament, als ciutadans que tinguin la seva 
residència principal a les proximitats de la zona dins d'un calendari 
predeterminat. Es lliura un permís, que ha de ser visible dins el vehicle. 
Cadascun pot tenir 12 visitants no residents, que podran aparcar cinc dies al 
mes, controlant-lo amb una fitxa també a la vista on s’anotaran els dies de 
visita. 
  
El cost del permís és lleugerament variable segons la zona, però en la major 
part dels casos és de l’ordre de 41 lliures (66 €) anuals per residents i 5 lliures 
(8.12 €) anuals per a visitants.  
 

 Motocicletes i bicicletes 
  
Les motocicletes tenen el seu propi espai reservat en unes determinades 
zones. Les bicicletes tenen també el seu espai a llocs de gran afluència com 
mercats, tendes o l’Estació Central. A aquesta última i a alguns P&R’s disposen 
inclús de candaus. 
 
4.2.2. Xarxa de Park & Ride 
 
El sistema de Park & Ride a la regió suburbana de Cambridge és una peça clau 
en la mobilitat de la regió: proporciona una alternativa de transport ràpida i 
econòmica als viatges de feina, gestions o compres. L’explotació del sistema 
està compartida entre el Comtat, l’Ajuntament de Cambridge i l’empresa 
d’autocars. 
Consisteix en una xarxa d’aparcaments de cotxes per a l’intercanvi modal a 
l’autobús. Aquests funcionen amb règim regular i horari predeterminat. Les 
parades o zones d’espera disposen de personal per l’explotació de la 
instal·lació i per la informació a l’usuari, i tenen els elements suficients per al 
confort e informació al ciutadà. 
Les tarifes son baixes, especialment per a certs grups de persones: estudiants, 
3a. edat...  
 
La  xarxa de P&R mostra la següent configuració: 
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Plànols 4.9 - Xarxa de P&R de Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els cinc aparcaments de dissuasió que composen la xarxa de P&R tenen les 
següents característiques:  
 

 1 - Cowley Road Park&Ride 
 
Està situat al nord de Cambridge i acull als vehicles procedents de l’autopista A 
10 o A 14. Té capacitat per a 540 places i l’aparcament és lliure. Els autobusos 
s’alternen d’un pis (i per persones de mobilitat reduïda) i de dos pisos. Té 17 
places per a bicicletes (sense candau).  
 

 2- Madingley Park&Ride 
 
Està situat a l’oest de Cambridge. Disposa de 1.000 places més 38 de 
bicicletes (18 amb candau). 
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 3- Newmarket Park&Ride 
 
Es troba a l’est de Cambridge. Està destinat principalment per els viatges 
procedents de la A 14. Té 1.000 places més 34 per a bicicletes (24 amb 
candau). 
 

 4- Trumpington Park&Ride 
 
Inaugurat el Novembre del 2001, està localitzat al sud de Cambridge a la 
carretera de Hauxton. Té 1.000 places més 30 de bicicletes (amb candau). Hi 
ha un servei d’autobusos cada mitja hora a l’Hospital d’Addenbbrooke. 
 

 5- Babraham Park&Ride 
 
Situat al sud de Cambridge, té 500 places. El servei es realitza amb autobusos 
de 1 i 2 pisos. Hi ha, a més 30 places per a bicicletes. 
 
En quant a les línies d’autobusos que completen el sistema i connecten 
aquests aparcaments, són aquests quatre: 
 

 Ruta 77, que va d’oest a est, enllaçant els P&R de Newmarket i Madingley. 
 Ruta 88, que connecta l’aparcament de Trumpington amb Cambridge. 
 Ruta Citi5, també connecta Trumpington, fent una ruta alternativa enllaçant 

amb la ruta 99 
 Ruta 99: va de nord a sud, connectant Cowley amb Babraham. 

 
L’interval de pas més freqüent en hora punta dels autobusos es de 10 minuts, 
excepte el de la línia Citi5, que passa cada 5 minuts. Aquest servei d'autobusos 
té el següent horari de funcionament: 
 

Taula 4.25 - Horari de les línies de bus dels P&R 
Park & Ride Primer bus Últim Bus 

Route 77   
De Madingley Road 7:00 19:58 
Del City Centre a Madlingey Road 7:15 20:00 
Del centre de Grafton a Madlingey Road 7:09 19:54 
De Newmarket Road 7:00 19:45 
Del City Centre a Newmarket Road 7:12 20:10 
De Grafton al Newmarket Road 7:19 20:16 
Route 88   
De Trumpington 7:00 19:50 
Del City Centre a Trumpington 7:32 20:02 
De Grafton a Trumpington 7:25 19:55 
Ruta Citi5    
De Trupington 7:00 19:00 
Del City Centre a Babraham Road 7:30 19:00 
De Grafton a Babraham Road 7:40 19:10 
Route 99   
De Babraham Road 7:05 20:15 
De City Centre a Babraham Road 6:39 20:00 
De Grafton a Babraham Road 6:37 19:55 
De Cowley Road 6:25 19:45 
Del City Centre a Cowley Road 7:23 20:30 



 
Planificació i valoració de sistemes de canvi modal en els accessos de Barcelona. 

27 

De Grafton a Cowley Road 7:28 20:33 
Font: Cambridge City Council 

 
El servei està en funcionament de dilluns a dissabte, festivitats públiques i 
diumenges previs al Nadal. Abans de les 7:00h. desprès de les 18:30h., els 
autobusos paren a totes les parades. 
El trànsit a hores punta afecta a la fiabilitat de les freqüències. 
 
El pagament s’efectua a l’autobús en el moment d’efectuar el viatge i a la 
tornada s’ensenya el tiquet al conductor on hi figura el P&R en el que s’està. 
 
Hi han diferents títols disponibles amb les seves respectives tarifes: 
 

Taula 4.26 - Tipus de títols de transport als P&R 
Títol Tarifa Condicions 

Bitllet 1 dia £1,20 (1.95€) des de qualsevol Park & Ride  més el viatge de 
volta 

Bitllet “DayRider” £2,50 (4.07€) ús il·limitat a qualsevol P&R i de les companyies 
de bus urbanes. 

Mensual “Megarider” £7,00 (11.41€) ús il·limitat a qualsevol P&R i de les companyies 
de bus urbanes 

Mensual £6,00 (9.78€) ús il·limitat a qualsevol P&R 
Font: Cambridge City Council 
 
L’ús únicament de l’aparcament és gratuït.  
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