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6. AVALUACIÓ DELS COSTOS GENERALITZATS EN L’ESTAT 
ACTUAL 
 
 
El pas previ per a poder decidir sobre la viabilitat d’actuacions sobre la 
mobilitat, és l’anàlisi dels condicionaments i els efectes dels viatges, en els 
diferents mitjans de transport existents.. 
A l’actualitat, la forma més objectiva per a l’avaluació d’aquells és la seva 
traducció a costos econòmics. Per això al present capítol es proposa aquesta 
avaluació quantitativa dels costos dels viatges des de dues perspectives: d’una 
banda, el punt de vista objectiu del viatger que actua en funció del cost 
econòmic directe del desplaçament (tarifa, benzina, temps...). D’altra, els 
costos assumits per la societat, les anomenades externalitats (soroll, 
contaminació, ocupació espai físic...).  
En la societat actual i a l’àmbit que ens ocupa, on perdura encara una 
conscienciació medioambiental ciutadana insuficient, es considera que aquests 
costos socials encara no son determinants per la majoria de ciutadans a l’hora 
de decidir sobre la conveniència de fer un desplaçament i de com fer-lo..  
 
 
 6.1. METODOLOGIA   
 
 
El procés realitzat per a l’avaluació dels esmentats costos, segueix les 
següents fases:  
 

 Establir les bases de càlcul per a l’anàlisi i avaluació dels viatges.  
 Modelitzar el territori per agrupar els viatges, zonificant del territori: d’una 

banda Barcelona i de l’altre la resta de la RMB. 
 Esbrinar, per a cada trajecte i mode entre les zones definides, el valor mig 

de les seves variables  (distàncies i temps) a partir de l’estudi de l’enquesta 
de l’ATM’96. 

 Un cop obtingudes aquestes variables, calcular dels costos generalitzats 
mitjos els viatges per a cada mode i cada zona. 

 
 
 6.2.  BASES DE CÀLCUL 
 
 
6.2.1. Àmbit i naturalesa dels viatges 
 
L’estudi tindrà en compte els viatges d’accés i sortida de la ciutat de Barcelona i 
que tinguin com origen o destí les comarques del Baix Llobregat, el Vallès 
Oriental i l’Occidental, que representen respectivament, el 31%, 13% i 18% 
dels  viatges en cotxe als accessos a Barcelona [Annexos: ATM’96] i 
provoquen gran part la congestió quotidiana existent a les entrades a la ciutat.  
 
Els mitjans de transport considerats són principalment els que estan en 
competència directa en l’àmbit del viatges intermunicipals: el transport privat 
(bàsicament el turisme particular), i el transport públic en carretera (del conjunt 
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d’operadors d’autobús interurbà) o ferroviari (Ferrocarrils de la Generalitat i 
Renfe). 
 
Amb l’objectiu de centrar l’estudi en el problema de la congestió, es consideren 
els viatges realitzats en hora punta. Aquestes hores punta es prenen en base 
a diverses fonts: dades de camp (viatges en cotxe propi i en autobús), anàlisi 
de les mateixes enquestes (veure annexes)  les dades facilitades per 
l’Ajuntament de Barcelona (TMB) i la informació a temps real per internet. 
 
De l’enquesta de mobilitat obligada de la ATM’96 s’extreu l’evolució temporal 
quotidiana dels viatges d’entrada i sortida a  Barcelona, i que queden 
reflectides a les següents gràfiques. En els eixos ordenats es tenen el número 
de casos en funció de l’hora d’inici o final (una per cada gràfica) de cada viatge, 
en abscisses.. 
 

 Viatges d’entrada a Barcelona 
 
Gràfica 6.1 - Evolució en l’inici dels viatges       Evolució en el final dels viatges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Viatges de sortida de Barcelona 

 
Evolució en l’inici dels viatges     Evolució en el final dels viatges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Anàlisi pròpia de l'ATM '96.  
 
En base a aquests resultats i a les dades facilitades per la direcció de Serveis 
de Transports i Circulació de l’Ajuntament de Barcelona, es prenen com a 
hores punta els següents intervals. 
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Taula 6.1 - Determinació de l'interval d’hora punta 

Hora punta del Mati 7:30 AM a 10:00 AM 
Hora Punta de la tarda 18:00 PM a 20:00 PM 

 
 
Tanmateix el motiu dels viatges seleccionats serà l’obligat, donada la 
menor flexibilitat temporal d’aquests respecte als de motiu no obligat.  
 
 
6.2.2. Avaluació de costos generalitzats 
 
Els paràmetres considerats per a la qualificació econòmica dels costos seran 
diferents segons es tracti de transport públic o privat, i per tant les formules 
seran diferents per a aquests dos casos. Dins d’aquests, es distingiran 
clarament els directament perceptibles pel viatger i els perceptibles per la 
societat (externalitats).  
 

 Transport públic 
 
Els paràmetres més directament perceptibles per l’usuari són el temps del 
viatge i el cost del bitllet. El temps del viatge inclou els temps d’accés de 
l’origen a la parada, el d’espera al vehicle i el del propi viatge, del conjunt de 
totes les etapes. Les externalitats es calcularan en un apartat específic. 
 

CGtpub= Σi (Ti
accesiespera x Ctemps espera +Ti

viatge x Ctemps viatge ) + Cbitllet + Cext.tpub 

 

On: 
 
Ti

accésiespera : Temps d’accés i d’espera a la etapa i de la cadena modal del 
viatge 
Ctemps accesiespera  : Cost del temps d’accés i d’espera 
Ti

viatge : Temps transcorregut a la etapa i de la cadena modal del viatge 
Ctemps viatge  : Cost del temps del viatge 
Cbitllet  : Cost del bitllet, en pagament directe o abonament 
Cext.tpub  : Cost de les externalitats en transport públic  
 
 

 Transport en vehicle privat 
 
En aquest cas, les variables considerades són el cost del temps del viatge, el 
cost d’operació del vehicle en funció del quilometratge, el cost de l’aparcament i 
el dels peatges. Igualment les externalitats es calcularan a part. 
 
CGtpri=  Tviatge x Ctemps viatge + Dtrajecte x Cquilometratge + Cpeatges + Caparcament + Cext.tpri 
 
On: 
 
Tviatge : Temps total de trajecte 
Ct.viatge  : Cost del temps de viatge 
Dtrajecte : Distància del trajecte en vehicle privat 
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Cquilometratge : Cost d’operació per distància recorreguda 
Cpeatges : Cost del peatge, en cas d’haver-hi 
Caparcament : Cost directe o repercutit de l’aparcament corresponent a cada 
viatge 
Cext.tpri  : Cost de les externalitats en transport privat  
 
 
6.2.3. Temps d’accés i espera 
 
Aquest és el temps mig en que l’usuari de transport públic tarda d’anar de 
l’origen a la parada més el d’esperar el pas del vehicle desitjat. El valor mig del 
temps d’accés es pren de 10min.  
El valor d’espera és estadísticament la meitat de l’interval de pas en hora 
punta, que depèn de cada operador i cada línia. En el cas de les línies 
d’autobusos interurbans, que operen mitjançant un horari prefixat, la 
previsibilitat d’aquest fa disminuir el temps d’espera de l’usuari. En aquest cas 
es pren com a hipòtesi de treball aquest es fixa en 8min (l’interval de pas més 
freqüent a hora punta es troba entre 15 a 30min). 
 
En síntesi, aquests temps es prendran com segueix: 
 

Taula 6.2 - Avaluació dels temps mitjos d’accés i espera 
Mode Interval mig de pas* Taccés Tespera Taccésiespera 

Renfe 8 min 10 min 4 min 14 min 
FGC 10 min 10 min 5 min 15 min 
Autobús interurbà Variable 10 min 8 min 18 min 
*Font:  a partir de dades facilitades pels diferents operadors 

 
 
6.2.4. Temps de viatge  
 
Els valors dels temps de viatge s’extreuen de l’anàlisi de l’enquesta ATM’96, 
calculant el valors mitjos dels casos, agrupats segons dos criteris: el geogràfic 
(origen-final del viatge en funció de la zonificació realitzada més endavant) i el 
modal (segons tipus de transport).  
Es poden obtenir així les següents variables: 
 

• Tmin: temps en minuts de la totalitat del viatge 
 
Com a variables tipus “tranplan”, facilitades directament per la pròpia 
enquesta, es tenen: 
 
• Tftranplan: temps en ferrocarril  
• Tbtranplan: temps en ferrocarril  

 
Per a la valorització econòmica es prendrà la variable Tmin obtinguda a partir de 
les hores d’inici i final de cada viatge, ja que son les dades facilitades pels 
mateixos enquestats i que reflexen per tant la percepció objectiva de “pèrdua o 
guany" de temps. 
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6.2.5. Cost del temps de viatge 
 
El cost del temps del viatge és una qüestió molt discutida i varia 
considerablement d’un estudi a un altre. Segons el recent estudi realitzat per la 
UPC “Els comptes de transport de viatgers a la RMB” per a l’ATM, es troba uns 
valors migs ponderats dels viatges a la RMB  segons la raó del viatge, el 
resultat dels quals són els següents: 
 
 

Taula 6.3 - Valor mitjà de l’hora de viatge a la ciutat de Barcelona (Pta) 

Motiu del viatge Valor respecte 
hora de treball 

Valor de l’hora de 
viatge (PTA) 

Distribució de 
viatges per motius 

(Aragay,1999) % 

Participació del 
valor mitjà 

Gestions 100% 9,49 15.11 238.1 
Treball/estudi 69% 6,5 66.21 720 
Compres 59% 5,60 9.99 93 
Lleure 47% 4,46 8.6 63.7 

Valor mitjà de l’hora de viatge: 6.69 €/hora (1115 Pta/hora) 
Font: Els comptes de transport de viatgers a la RMB 

 
Aquest mateix treball diferencia el cost del temps depenent es viatgi en 
transport públic o privat i de l'etapa que es tracti, resultant les següents xifres: 
 

Taula 6.4 - Valor del temps sense impostos, en €/viatger-qm 
Temps d'etapa Vehicle privat Transport públic 

Temps de trajecte 0,1371 0,2516 
Temps d'accés i espera 0,0706 0,1104 
Temps d'enllaç - 0,0040 
Increment per congestió 0,0567 - 

Total 0,2644 €/viatger-qm 0,3660 €/viatger-qm 
Font: Els comptes de transport de viatgers a la RMB, ATM  
 
D’altre banda també es consideren els següents valors: 
 

Taula 6.5 - Valor mitjà de l’hora de viatge  
Mode Motiu Coeficient Cost base 

Turisme Hora laboral 100 %   
 Hora de gestió 75 % (2) 9.6€/hora (1) 
 Hora d’oci 50% (2) (1600 ptes/hora) 
Transport públic  80 % (2)  
Vianant  50% (2)  
Camió   2500 a 3000 pts./hora 
(1) calculat sobre un sou brut anual de 3M.PTA 
(2) haurien de ser probablement iguals a l’hora laboral (100%) 
Font: Apunts de Planificació del Transport 

 
 
Donat que el motiu dels viatges analitzats és l’obligat i per tant el motiu 
majoritàriament de feina, el valors que es prendrà per al càlcul de costos és de 
9.6€/hora (1600 PTA/hora). 
 
 
6.2.6. Cost de bitllet 
 
Aquest cost és el corresponent al de la integració tarifària, a la qual s’han acollit 
tots els operadors de transports considerats. 
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El sistema de tarificació es basa en la zonificació del territori mitjançant 
corones, com mostra el plànol de l’apartat 6.3.2. El preu a pagar depèn del 
nombre de corones o zones travessades durant el trajecte i del tipus de títol de 
transport 
Les tarifes vigents a l’any 2002 dels diferents títols son les següents:  
 

Taula 6.6 - Tarifes de viatges en euros (any 2002) 
Títol Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

T-10 5.6 11.3 15.5 19.9 22.8 24.4 
T-50/30 23.4 39.2 55 68.5 81.2 90 
T-Familiar 34.4 48.5 66.5 82.1 94 101 
T-Mes 36.3 52.3 70.7 84.3 97 103 
T-Trimestre 100 144 194.8 232.4 264.9 274.3 
T-Jove 85 122.4 165.6 197.6 225.2 233.2 
T-Dia 4.2 6.6 8.4 9.6 10.8 12 
Font: ATM 
 
 
El cost mig de bitllet depèn de la distribució en l’ús dels diferents títols 
existents. De l’enquesta s’extreuen els següents resultats: 
 

Distribució dels títols de transport 
Tipus de títols Num. de casos Percentatge 

1- Bitllet senzill 448 15 
2- T/10 1295 43 
3- T/Mes 621 21 
4- Altres abonaments mensuals 523 18 
5- Abonaments mensuals gratuïts 1 0 
6- Preu reduït 18 1 
7- Passi reduït 26 1 
8- Altres 46 2 
Total general 2978 100 
Font: anàlisi pròpia de l’enquesta ATM’96  
 
 
Es pot observar que els títols més emprats son la T-10 i la T-Mes, constituint un 
total del 64% del total dels viatges. Prenent com a hipòtesi raonable dins l'àmbit 
dels viatges extraurbans que d’aquest últim títol s’efectuïn 40 viatges setmanals 
(2 per dia laborable), el cost en ambdós títols resulta similar, essent 
lleugerament superior el de la T-Mes. Es pren com a valor mig el corresponent 
al títol T-10, resultant les següents tarifes per cada viatge realitzat: 
 

 Taula 6.7 - Preu per viatge(en €) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Preu viatge 0.56 1.13 1.55 1.99 2.28 2.44 
 
 
6.2.7. Distància del trajecte 
 
Es la distància mitja que separa cada zona de la RMB de Barcelona ciutat, per 
autopista o carretera. Aquella distància és la promig dels municipis que 
constitueixen cada zona. En el cas d’haver-hi més d’un camí, es pren la mitja 
dels existents. 
Els valors d’aquestes distàncies figuren a l’apartat 6.3.2., on es defineix la 
zonificació de la RMB. 
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Com a dada addicional, l'enquesta facilita per a cada cas la variable de 
distància de tipus tranplan, Dtranplan. 
 
 
6.2.8. Cost de quilometratge 
 
Aquest és l’associat al cost d’operació del vehicle, i que inclou bàsicament tres 
conceptes: amortització del cost d’adquisició, cost dels tràmits legals i 
administratius (assegurança, ITV...) i cost de funcionament físic (benzina, 
manteniment, peatge...). 
S'han realitzat molts estudis per a trobar una aproximació a aquests costos, 
amb una gran disparitat de resultats. Aquí es contrastaran els més recents dins 
de l'àmbit geogràfic que ens ocupa.  
D'una banda la Direcció General de Carreteres dona unes recomanacions de 
costos calculats en funció de múltiples variables (velocitats, pendents...). Per a 
calcular-lo,  parteix d'un vehicle standard amb les següents característiques: 
 

Taula 6.8 - Característiques de vehicle tipus 
Paràmetre Valor 
Rendiment 10.000 qm/any 
Ocupació 1,5 persones/vehicle 

Cost 2 MPTA 
Vida útil 10 anys 

Font: Direcció General de Carreteres, G. de Catalunya 
 
El cost d'operació aproximat d'un vehicle d'aquestes característiques és el 
següent: 
 

Taula 6.8 - ost d’operació, en €/qm·persona 
Concepte Cost sense pàrking Cost amb pàrking 

Amortització 0,07831 € (13 Pta) 0,07831 € (13 Pta) 
Conservació i reparació 0,0241 € (4 Pta) 0,0241 € (4 Pta) 
Assegurança 0,0241 € (4 Pta) 0,0241 € (4 Pta) 
Combustible 0,0241 € (4 Pta) 0,0241 € (4 Pta) 
Olis... 0,1807 € (3 Pta) 0,1807 € (3 Pta) 
Pàrking (dist. Mitja:7 km y 100pts) - 0,09036 € (15 Pta) 
Total 0,1687 €/qm-pers 0,259 €/qm-pers 
Font: Direcció General de Carreteres, G. de Catalunya (Apunts de Planificació del Transport, UPC) 

 
D'altra banda està l'esmentat estudi de "Els Comptes de Transport de Viatgers 
a la RMB", que fa un anàlisi detallada de totes les despeses d'operació, tant al 
transport públic com el privat. La síntesi d'aquests costos és la següent: 
 

Taula 6.9 - Costos d'operació, sense impostos, en €/viatger-km 
Directes Vehicle privat Transport públic 

Combustible 0,01807 0,00741 
Lubricants 0,00398 0,00006 
Pneumàtics 0,00608 0,00090 
Personal - 0,04632 
Manteniment i reparacions 0,01783 0,00898 

Subtotal (1) 0,04596 0,06373 
Propietat 0,14699 0,01578 
ITV 0,00235 
IVTM 0,01385 0,00018 

Assegurances 0,07199 0,00169 
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Multes 0,00259 - 
Subtotal 0,23777 0,01765 

Peatges 0,04681 - 
Subtotal 0,28458 0,01765 

Aparcament 0,05855 - 
Subtotal (2) 0,34313 0,01765 

Costos operació perceptibles 
(1)+(2) 0,38910 €/viatger-qm 0,08138 €/viatger-qm 

Diversos (estructura) - 0,01813 
Inversions en infrastructures 0,02632 0,03108 

Subtotal 0,02632 0,4921 
Total costos operació 0,41542 €/viatger-qm 0,13054 €/viatger-qm 

Font:" Els comptes de transport de viatgers a la RMB" (ATM,UPC,UB)  
 
L'estructura de la taula està canviada per tal d'adaptar-la a l'objectiu del present 
treball, separant els costos perceptibles dels que no ho son, ja que aquests 
últims no condicionen l'opció modal del viatger. 
 
 
6.2.9. Cost d’aparcament 
 
Aquest és un cost d'operació que presenta una gran incertesa donada la 
variada tipologia d'aparcaments existent: al carrer, sota cobert, públics, 
particulars, residencials, d'oficina, de propietat, de lloguer, d'abonament, de 
tarifa horària, gratuïts... 
 
Es pot distingir no obstant entre aparcament  d'origen o de destinació del 
viatge. Des del punt de vista de la influència sobre la mobilitat serà aquest últim 
el que més repercussió tingui sobre l'elecció modal, donat que el d'origen és 
inherent a la propietat del vehicle. 
 

 Aparcament a origen 
 
S'estima que de la totalitat d'aparcaments particulars existents a la ciutat de 
Barcelona hi han un 66% de propietat i la resta de lloguer. Els "Comptes de 
Transport de Viatgers a la RMB", estima el costos anuals de l'aparcament a 
Barcelona i a la resta de la RMB. Aquests figuren a la següent taula amb la 
seva repercussió per quilòmetre: 
 

Taula 6.10 - Preu de places d'aparcament a la RMB - any 1998 
Lloguer Propietat Lloguer Propietat Lloguer Propietat Zona Per any, €/any (1) Per distància, €/qm (2) Cost per jornada, €/dia (3)

Barcelona 723 780 0,0723 0,078 3,01 3,25 
Resta  RMB 542 561 0,0542 0,0561 2,26 2,34 
(1) Font: Els Comptes de Transport de Viatgers a la RMB 
(2) Considerat  sobre un vehicle standard de 10.000 qm/any 
(3) Considerant 240 dies laborables a l'any 
 

 Aparcament a destinació 
 
Pel que fa a l’aparcament fora de la calçada, l'oferta d’aparcaments a 
Barcelona està constituïda bàsicament per l’empresa municipal SMASSA, 
l'empresa SABA i els aparcaments particulars.  
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El preu mig a les dues primeres és de 1,6 €/hora a gran part dels aparcaments, 
menys a alguns aparcaments menys cèntrics, que és de 1,3€/hora  (tarifes any 
2002).  
 
A més, SMASSA disposa d’abonaments per hores, les tarifes dels quals són les 
següents: 
 

Taula 6.11 - Preu dels abonaments  SMASSA - tarifes any 2002 

N. hores Abonament, 
en € (1) 

Per hora,    
en €/h 

Per jornada , 
en €/dia (2) 

Per any, en 
€/any (3) 

Per distància, 
€/qm (4) 

1 1,6 1,6  14,4 3456 0,3456 
25 30,05 1,202  10,82 2597 0,2597 
50 57,1 1,142  10,28 2467 0,2467 
100 101,07 1,011  9,1 2183 0,2183 

(1) Font: SMASSA. (2) Considerant 9 hores per jornada. (3) Considerant 240 dies laborables a l'any. 
 (4) Considerant vehicle standard de 10.000 qm/any 
 
El preu dels aparcaments independents és lliure (segons el Gremi de 
Garatges), però l’experiència pròpia posa de manifest que la tarifa horària per a 
no abonats és del mateix ordre de magnitud que la establerta per SMASSA i 
SABA. 
 
En quant a l’aparcament a la calçada, la tarificació i limitació horària de les 
zones blaves depèn de la seva ubicació. Es diferencien 4 zones (A,B,.C i D) de 
les característiques següents: 
 

Taula 6.12 - Tarifes de zona blava - tarifes any 2002 
Zona Tarifa Temps màxim 

Zona A (Travessera de Gràcia) 1,7 €/h 2 hores 
Zona B (c. Londres) 1,5 €/h 2 hores 

Zona C (c. Benet Mateu) 1,2 €/h 3 hores 
Zona D (c. Tres Torres) 0,9 €/h 4 hores 

Font: Elaboració pròpia 
 
Per a l'obtenció del cost mig del viatge tipus, es repercutirà cadascuna 
d'aquestes tarifes sobre la seva incidència en la totalitat dels viatges, que 
s'obtindrà més endavant en l'anàlisi de l'enquesta, i que es reflexa a la següent 
taula: 
 

Taula 6.13 - Cost mig d'aparcament a destinació 
Tipologia Cost per viatge, € Aparcament 

emprat, en % 
Repercussió en 

cost mig 
Carrer gratuït 0 67.9 0 
Pàrking gratuït  0 17.4 0 
Propi o de lloguer (1) 3,2 8.8 0,2816 
Pàrking per hores (2) 10,5 4.3 0,4515 
Zona blava (3) 12 1.4 0,168 
En estació 0 0.1 0 

Total  100 0,901 
(1) Mitja entre cost de lloguer i propietat a Barcelona (veure taula) 
(2) Mitja d'abonament de 25 i 50 hores (veure taula de tarifes de SMASSA) 
(3) Es considera jornada de vuit hores a 1,5 €/h (veure taula de tarifes zona blava)  
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6.2.10. Cost dels peatges 
 
A la RMB hi han diversos peatges amb diferents tarifes. Del document 
"Evolució dels comptes de transport de viatgers de la RMB [7], s'extreuen els 
següents valors promigs per quilòmetre segons la via escollida: 
 
 

Taula 6.14 - Cost promig dels peatges 

Via Tram IMD lleugers, 
veh/dia 

Preu mig, 
€/qm 

Longitud dins 
la RMB , km 

 Túnels de Vallvidrera 25.053 0,1737 16,65 
C-16 Sant Cugat - Terrassa 12.392 0,1333 11,75 

 Terrassa - límit RMB 10.472 0,1323 6,75 
Promig  47.917 0,1541  

 Montgat - Mataró 62.147 0,0549 13,6 
C-32 Mataró - Palafolls 23.108 0,0499 35,4 

 Castelldefels - Sitges 25.262 0,1594 24,4 
 Sitges - Vendrell 11.884 0,0536 33,7 

Promig  122.401 0,0754  
C-33 Bcn - Montmeló 51.564 0,0568 17,1 

Promig  51.564 0,0568  
 Montmeló-Granollers 67.960 0,06036 3,05 
 Granollers-Límit RMB 36.776 0,06036 36,03 

A-7 Montmeló-El Papiol - - 26,64 
 Molins de Rei-Martorell 54.777 0,05891 13,34 
 Martorell-Vilafranca 45.661 0,06518 27,35 
 Vilafranca-Vendrell 32.273 0,06518 21,29 

Promig  237.447 0,06161  
Promig 

total  459.329 0,07439  
Font: "Evolució dels comptes de transport de viatgers de la RMB" [7]) 

 
 
6.2.11. Externalitats 
 
Les externalitats o costos socials son els impactes que té el fet de la mobilitat 
sobre el conjunt de la societat. En  una economia de lliure mercat les decisions 
es prenen depenent molt dels preus del mercat, però quan el mercat no és 
capaç de reflectir certes situacions (aire net, silenci...) les decisions dels 
consumidors i dels productors no s'encaminen cap a l'obtenció del màxim 
benefici per a la societat. Per tant establir els costos (o beneficis) de les 
externalitats  i internalitzar-los és un punt clau de cara a aconseguir un sistema 
de transport sostenible i solidari. 
Hi ha multitud de mètodes per avaluar quantitativament les externalitats, i llur 
anàlisi detallat requeriria un ampli estudi específic fora de l'abast del present 
treball.  
Es tenen en compte doncs els principals factors comunament considerats que 
son: accidentalitat, contaminació atmosfèrica i l'acústica.  
No cal oblidar no obstant un altre factor de difícil qualificació com és el consum 
d'espai de les infrastructures, tot i que es te en compte en l'anàlisi cost-benefici 
dels projectes, per tal de decidir entre varies alternatives. 
En un anàlisi detallat de la situació, l'estudi dels "Comptes de transport de 
viatgers a la RMB", proposa els següents costos unitaris: 
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Taula 6.15 - Externalitats , en €/viatger-qm 
 Vehicle privat Transport públic 
Accidents 0,05645 0,00187 
Contaminació atmosfèrica   

Biòxid de carboni (canvi climàtic) 0,01012 0,00325 
Resta 0,00892 0,00247 

Contaminació acústica 0,01277 0,00506 
Total externalitats 0,08826 0,01265 

Font:" Els comptes de transport de viatgers a la RMB" (ATM,UPC,UB) [1]  
 
A la pràctica, de l'aplicació d'aquests resultats resultaria que les externalitats 
suposarien al voltant d'un 10% del cost global en vehicle privat i un percentatge 
inferior en el cas de transport públic. Sense voler posar en dubte la rigor 
d'aquest estudi, aquestes xifres resulten ser inferiors amb les que es barallen 
actualment a d'altres països europeus més concienciats ecològicament i amb la 
tendència a l'alça que té el factor medioambiental en una civilització cada cop 
més insostenible. 
Així, Guzman, en la seva tesina d'especialitat "Costes del transporte privado", 
obté unes xifres més ajustades a la realitat, que venen resumides a la següent 
taula: 
 

Taula 6.16 - Externalitats en transport privat, €/qm 
Concepte Vehicle privat 

Contaminació  
Emissions 0,0107 
Despesa sanitària 0,0105 
Soroll  
Emissions 0,0038 
Despesa sanitària 0,00175 
Pèrdua del valor de la propietat 0,000603 
Congestió  
Interna  0,127 
Externa 0,0439 
Socials  
Accidents 0,0559 
Total externalitats 0,233 €/qm 
Font: "Costes del transporte privado", Guzman, 2000, UPC) [6] 

 
Per a l'obtenció d'aquests per al transport públic, donat que aquest últim estudi 
es centra només al privat, s'utilitzarà la proporció privat/públic resultant en els 
"Comptes del Transport públic a la RMB [1]: 
 

Taula 6.17 - Cost externalitats, €/qm 
Transport privat Transport públic 

0,223 0,0320 
 
Aquests valors son els que es tindran en compte a l'hora de l'avaluació 
econòmica dels costos socials dels viatges. 
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6.3. ZONIFICACIÓ 
 
 
L'estudi de la mobilitat a la RMB requereix una tasca prèvia consistent en la 
zonificació del territori. Donat que la naturalesa dels viatges és intermunicipal 
amb origen o destí a Barcelona, es realitzarà aquesta divisió zonal en dos 
àmbits: la ciutat i la resta de la RMB.  
 
 
6.3.1. Zonificació de Barcelona ciutat 
 
La divisió de la ciutat es portarà a terme de forma coherent amb l’estructura 
urbanística i localització dels quatre accessos principals a la ciutat que son: 
Gran Via Nord, Meridiana-nus de la Trinitat, Avinguda Diagonal-A-2 i Gran Via 
Sud.  
 
Es defineixen quatre zones coincident amb els principals accessos:  
 

Taula 6.18 - Zonificació de Barcelona 
Denominació Situació Principals vies radials d'accés 

Zona 1 Interior Sud A-2 / Av. Diagonal 
E-9 Túnels de Vallvidrera 

Zona 2 Interior Nord C-33, C-58 / Av. Meridiana 
Zona 3 Litoral Sud C-32, N-II / Gran Via Sud 
Zona 4 Litoral Nord C-31 / Gran Via Nord 

 
 
Al següent plànol s'observa la delimitació aproximada de cada zona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol 6.2 -  Zonificació de Barcelona 
 
 
 

Zona 1 Zona 2 

Zona 3 Zona 4 
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La correspondència d’aquestes quatre zones amb els barris definits a 
l'enquesta, és la següent: 
 

Taula 6.19 - Característiques de les zones de Barcelona per zones estadístiques 
Zona 1 – Interior Sud Hab. Hm2 Zona3 – Litoral Sud Hab. Hm2 

14 – Bordeta 18.451 60,29 1 – Barceloneta 15.083 146,33 
15 – Sants 75.519 189,72 2 – Parc 19.951 111,75 
16 - Les Corts 68.894 310,88 3 – Gòtic 16.261 82,48 
17 – Pedralbes 13.397 290,87 4 – Raval 37.498 108,86 
18 – Sant Gervasi 96.155 525,53 5 – Sant Antoni 35.944 79,81 
19 – Sarrià 33.697 431,50 6 – Eixample esquerra 94.466 258,07 
20 – Vallvidrera Les Planes 3.012 1.052,39 10 – Poble Sec 33.994 73,89 
21 – Gràcia 83.382 204,61 11 – Montjuïc 770 538,49 
22 – Vallcarca 30.636 214,01 12 – Zona Franca 28.772 1.227,45
   13 – Font de la Guatlla 9.683 44,86 

Total 423.143 3.280 Total 292.422 2.671 
Zona2 – Interior Nord Hab. Hm2 Zona4 – Litoral Nord Hab. Hm2 

23 – Guinardó 66.649 207,84 7 – Eixample dret 39.782 211,07 
24 – Horta 70.363 392,57 8 – Estació Nord 28.694 93,2 
25 – Vall d’Hebrón 28.930 595,22 9 – Sagrada Família 49.497 103,89 
26 – Vilapicina 65.630 194,68 33 – Trinitat 8.277 84,15 
27 – Roquetes 85.916 294,84 34 – Fort Pius 11.813 44,81 
28 – Ciutat Meridiana 12.817 314,34 35 – Poble Nou 51.015 609,91 
29 – Sagrera 51.665 145,05 36 – Barri Besós 24.571 95,70 
30 – Congrés 13.388 40,37 37 – Clot 61.408 142,86 
31 – Sant Andreu 49.811 174,86 38 – Verneda 57.594 186,35 
32 – Bon Pastor 12.140 211,97    

Total 457.309 2.571 Total 332.651 1.572 
 
 
6.3.2. Zonificació de la resta de la RMB 
 
L’àrea de la RMB es divideix per corones d'estructura concèntrica a la ciutat de 
Barcelona i que permet homogeneïtzar els viatges de distància i temps de 
recorregut similar. L'àrea abasta un total de 4 corones, divisió que correspon 
amb la de la integració tarifaria. 
 
Per a realitzar l’anàlisi amb més detall, cada corona es subdivideix per 
comarques. En la denominació la xifra indica el número de corona, de 0 a 4 (de 
més a menys proximitat a la ciutat). i les lletres la comarca a la que pertany la 
zona.  S’obtenen així les següents zones:  
 

 Taula 6.20 - Zonificació de la RMB 
Denominació zona No. corona Comarca 

0B 0 Barcelonès 
1BL 1 Baix Llobregat 

1VOcc 1 Vallès Occidental 
2BL 2 Baix Llobregat 

2VOcc 2 Vallès Occidental 
2VOr 2 Vallès Oriental 
3BL 3 Baix Llobregat 

3VOcc 3 Vallès Occidental 
3VOr 3 Vallès Oriental 
4BL 4 Baix Llobregat 

4VOcc 4 Vallès Occidental 
4VOr 4 Vallès Oriental 
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La delimitació de les corones a la RMB és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol 6.3 -  de zonificació de la RMB 
 
Cada d’aquestes zones comprenen un conjunt de municipis. Aquests i la seva 
distància a la ciutat  de Barcelona són les següents: 
 
 

Taula 6.20 - Municipis de les zones de la RMB - Baix Llobregat 
Zona 1BL Distància, km  Distància, km 
Castelldefels 22 Sant Boi de Ll. 13 
Cornellà de Ll. 9 Sant Feliu de Ll. 11 
Esplugues de Ll. 8 Sant Joan Despí 12 
Gavà 20 Sant Just Desvern 8 
Prat de Ll. 17 Viladecans 17 C

or
on

a 
1 

Distància mitja 13,02 km   
 

Zona 2BL Distància, km  Distància, km 
Begues 29 El Papiol 19 
Cervelló 21 Sant Andreu de la B. 22 
Corbera del Llobregat 25 Santa Coloma de Cerv. 17 
Molins de Rei 15 Torrelles de Ll. 20 
Pallejà 19 Vallirana 24 C

or
on

a 
2 

Distància mitja 20,83 km   
 

Zona 3BL Distància, km  Distància, km
Abrera 33 Martorell 28 
Castellví de Rosanes 32 Olesa de Montserrat 36 
Esparraguera 37 St. Esteve de Sesrovires 34 C

or
on

a 
3 

Distància mitja 33,18 km   
 

Zona 4BL Distància, km    
Collbató 41   

C
or

o
na

 4
 

Distància mitja 41 km   
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Taula 6.21 - Municipis de les zones de la RMB - Vallès Occidental 
Zona 1Vocc Distància, km   
Montcada i Reixac 14   

C
1 

Distància mitja 14 km   
 

Zona 2Vocc Distància, km  Distància, km
Castellbisbal 24 Sant Cugat del V. 16 
Palau de Plegamans 24 Sant Quirze del V. 24 
Polinyà 23 Barberà del V. 17 
Ripollet 15 Santa Perpetua del V. 19 
Rubí 21 Cerdanyola del V. 15 
Sabadell 21 Badia del V. 19 

C
or

on
a 

2 

Distància mitja 17,96 km   
 

Zona 3Vocc Distància, km  Distància, km
Castellar del V. 29 Sentmenat 30 
Gallifa 44 Terrassa 27 
Matadepera 31 Ullastrell 32 
Sant Llorenç Savall 41 Viladecavalls 31 C

or
on

a 
3 

Distància mitja 29,74 km   
 

Zona 4Vocc Distància, km   
Vacarisses 41   

C
or

o
na

 4
 

Distància mitja 41 km   
 
 

Taula 6.22 - Composició municipal de les zones de la RMB - Vallès Oriental 
Zona 2Vori Distància, km  Distància, km
La Llagosta 15 Montornès del V. 24 
Martorelles 20 Parets del V. 24 
Mollet del Vallès 19 St. Fost de Campsentelles 21 
Montmeló 24 Vallromanes 24 C

or
on

a 
2 

Distància mitja 20,48 km   
 

Zona 3Vori Distància, km  Distància, km
Caldes de Montbui 30 Llinars del Vallès 40 
Canovelles 29 Lliça d’Amunt 28 
Cardedeu 37 Lliça de Vall 26 
Franqueses del V. 34 La Roca del V. 32 
La Garriga 37 Santa Eulàlia de Ronçana 34 
Granollers 29 Vilanova del V. 26 

C
or

on
a 

3 

Distància mitja 31,89 km   
 

Zona 4Vori Distància, km  Distància, km
L’Ametlla del V. 38 Sant Antoni Vilamajor 44 
Aiguafreda 48 Sant Celoni 48 
Bigues i Riells 38 St. Esteve de Palautordera 53 
Campins 54 Sant Feliu de Codines 37 
Canoves i Samalús 41 Sant Pere de Vilamajor 46 
Castellcir 49 Sant Quirze de Safaja 44 
Fogars de Monclús 54 Sta. Maria de Palautordera 51 
Gualba 56 Tagamanent 43 
Figaró Montmany 41 Vallgorguina 51 
Montseny 56 Vilalba Saserra 44 

C
or

on
a 

4 

Distància mitja 44,74 km   
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6.4. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
Un cop feta la zonificació, s'aplica a l'enquesta per a observar les 
característiques dels viatges segons diversos criteris. En base a aquests es 
podrà estimar la idoneïtat de dels diferents mesures per a la millora del trànsit 
d'accés i de sortida de Barcelona. 
 
 
6.4.1. Anàlisi per corones 
 
Primerament és interessant observar les característiques dels viatges en 
relació amb la seva proximitat al destí com son la motivació dels viatges com el 
repartiment modal d’aquests i per tant l’eficiència de cada mode dins de l’àmbit 
de la RMB. 
 

 Per motiu de viatge 
 

Taula 6.23 - Motivació dels viatges segons corones d'origen 
Tipus Corona 1 Corona 2 Corona 3 Corona 4 

 Casos % Casos % Casos % Casos % 
Obligat treball 3667 51.3 2099 50.1 827 47.2 459 59.6 
Obligat estudis 1242 17.3 715 17.1 414 23.6 133 17.3 
Treball-treball 53 0.7 28 0.7 13 0.7 - - 

No obligat 2199 30.7 1350 32.2 499 28.5 178 23.1 
Total 7171 100 4192 100 1753 100 770 100 

 
El fet més remarcable que es pot observar, és que el percentatge dels viatges 
no obligats disminueix a mesura que l’origen està més lluny de Barcelona, dada 
lògica doncs augmenta el cost pel viatges amb la distància, que opta anar de 
compres o fer activitats d’oci a llocs més propers a la localitat d’origen. D’altra 
banda a la quarta corona hi ha un augment en 10 punts de la motivació del 
viatge per motius de treball. 
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 Per mode de transport 

 
Taula 6.24 - Modalitat dels viatges segons corones d'origen 

Tipus Corona 1 Corona 2 Corona 3 Corona 4 
 Casos % Casos % Casos % Casos % 

Metro 636 8.9 122 2.9 30 1.7 19 2.5 
Bus urbà 423 5.9 17 0.4 11 0.6 1 0.1 

T .pub. urbà 1059 14,8 199 3,3 41 2,3 18 2,6 
Bus interurbà 396 5.5 149 3.6 49 2.8 19 2.5 
Bus empresa 38 0.5 34 0.8 34 1.9 - - 
Bus escolar 19 0.3 14 0.3 11 0.6 - - 
T .pub. carretera 453 6.3 197 4.7 94 5.3 19 2.5 
FGC 791 11 725 17.3 96 5.5 - - 
Renfe 710 9.9 569 13.6 401 22.9 183 23.8 
T.pub. ferrov. 1501 20.9 1294 30.9 497 28.4 183 23.8 

T. PÚBLIC 3013 42 1690 38,9 632 36 220 28,9 
Cotxe conductor 2898 40.4 1815 43.3 778 44.4 411 53.4 
Cotxe acompany. 895 12.5 556 13.3 290 16.5 113 14.7 
Moto conductor 214 3 88 2.1 28 1.6 10 1.3 
Moto acompany. 13 0.2 6 0.1 1 0.1 - - 

T. PRIVAT 4020 56.1 2465 58.8 1097 62.6 534 69.4 
A peu 45 0.6 22 0.5 - - - - 
Bicicleta 18 0.3 9 0.2 - - - - 
Taxi 25 0.3 7 0.2 2 0.1 8 1 
Furgoneta/camió 35 0.5 43 1 19 1.1 2 0.3 
Autocar 5 0.1 13 0.3 3 0.2 4 0.5 
Altes 10 0.1 3 0.1 - - - - 

TOTAL 7171 100 4192 100 1753 100 770 100 
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
 
Pel que fa al transport privat, s’observa un augment lineal considerable a 
mesura que augmenta la distància del destí, del 56% a la primera corona fins al 
69% de la quarta, amb una quarta part de casos més que la primera. Aquest fet 
constata la major eficiència del transport privat per a les llargues distàncies.  
 
En quant al transport públic i el mode ferroviari en particular s'observa que la 
captació és més important a la perifèria. Mentre que la demanda del servei de 
Renfe augmenta amb la distància, el dels FGC ho fa aconseguint la màxima 
quota de mercat a la segona corona (17.3% del total, 4 punts més que Renfe). 
Sumats l’efecte d’ambdós operadors tenim una captació de vora d’un 20% a la 
primera i quarta corona, i de l’ordre de 10 punts més a la segona i tercera. Cal 
remarcar que comptant només amb les dades de Renfe, es pot afirmar que el 
sistema ferroviari interurbà és òptim a les mitges distàncies (20 a 40 qms.). 
 
Contràriament passa amb el transport públic per carretera. L’autobús interurbà 
disminueix la seva eficàcia amb la distància, estabilitzant-se la demanda a la 
tercera i quarta corona. La situació inversa es dona en el cas dels autobusos 
d’empresa, que tenen el màxim en la tercera corona (1,8%), sense oblidar que, 
a jutjar pels resultats, la seva acció més enllà d’aquesta és nul·la.  
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6.4.2. Anàlisi per comarques 
 
 

 Per modes 
 
Seguidament s’estudia la mobilitat per modes a cada comarca de la RMB. Així, 
de la totalitat de viatges que entren a Barcelona es poden observar les 
següents dades:  
 
 

Taula 6.25 - Modalitat dels viatges segons les comarques d'origen 

Mode 

B
ai

x 
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t 

B
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llè

s 
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s 
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A
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M

B
 

G
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f 
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Cotxe conductor 2465 1262 1427 1017 1038 269 309 200 7987 
% 45 30 43 41 47 35 46 38 41 

Cotxe acompanyant 803 426 440 290 313 70 160 62 2564 
% 15 10 13 12 14 9 24 12 13 

Moto 223 237 81 58 35 16 24 8 682 
% 4 6 2 2 2 2 4 2 3 

Subtotal T. Privat 3491 1925 1948 1365 1386 355 493 270 11233 
% 64 46 58 65 63 46 74 52 57 

Autobús 413 167 81 46 52 43 19 5 826 
% 8 4 2 2 2 6 3 1 4 

Autocar escolar/emp 70 39 44 10 34 8 35 0 240 
% 1 1 1 0,4 2 1 5 0 1 

Subtotal T. Públic 483 206 125 56 86 51 54 5 1066 
carretera % 9 5 3 2,4 4 7 8 1 5 

Renfe 579 201 416 978 672 355 86 243 3530 
% 11 5 12 40 30 46 13 47 18 

Metro 602 1758 94 23 52 4 32 1 2566 
% 11 41 3 1 2 0,5 5 0,4 13 

FGC 250 93 712 26 0 0 1 0 1082 
% 5 2 21 1 0 0 0.1 0 6 

Subtotal T. Públic 1431 2052 1222 1027 724 359 119 244 7278 
ferroviari % 27 48 36 42 32 46,5 18,1 47,4 37 

Furgoneta/camió 34 61 38 13 12 7 1 2 168 
% 1 1 1 0,5 1 1 0,1 0,4 1 

Total 5439 4244 3333 2461 2208 772 667 521 19645 
% respecte total 28 22 17 12 11 4 3 3 100 

Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
 
Els percentatges de cada mode és el corresponent a la proporció dels viatges 
totals a la comarca corresponent. El percentatge inferior és respecte a la 
totalitat de la mobilitat. 
 
D’una banda es pot observar que el nombre de viatges generats per les 
comarques son força dispars. Des d’aquest punt de vista, les més importants 
son amb diferència el Baix Llobregat i el Barcelonès, seguides del Vallès 
Occidental i Oriental i el Maresme. Les altres, l’Alt Penedès i el Garraf aporten 
una quantitat de viatges molt menor, el mateix que els que venen de fora de la 
RMB. 
 
Per modes de transport en tota la RMB, es pot veure la gran importància del 
vehicle privat amb el 45% dels viatgers (cotxe i moto). Seguidament està el 
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transport ferroviari amb un total del 37% en el conjunt dels tres operadors. De 
lluny els segueix amb el 4% del total l’autobús. 
 
Dintre la comarca del Barcelonès i donada el seu gran pes pel que fa a la 
mobilitat, s’observa la següent distribució: 
 

Taula 6.26 - Modalitat dels viatges segons els municipis d'origen - 
Barcelonès 

Mode 

H
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t 
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l 
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Cotxe conductor 289 
19 % 

523 
34 % 

207 
19 % 

243 
27 % 

1262 
25 % 

Cotxe acompanyant 113 
8 % 

157 
10 % 

76 
7 % 

80 
9 % 

426 
8 % 

Moto 123 
8 % 

89 
6 % 

15 
1 % 

10 
1 % 

237 
5 % 

Subtotal Transport 
Privat 

525 
35 % 

769 
50 % 

298 
27 % 

333 
37 % 

1925 
38 % 

Autobús 106 
7 % 

178 
11 % 

55 
5 % 

221 
24 % 

560 
11 % 

Autocar escolar/emp 8 
1 % 

17 
1 % 

0 
0 % 

10 
1 % 

35 
1 % 

Subtotal Transport 
Públic Carretera 

114  
8 % 

195 % 
12 % 

55 
5% 

231 
25 % 

595 
12 % 

Renfe 23 
2 % 

152 
10 % 

1 
0 % 

25 
3 % 

336 
7 % 

FGC 37 
2 % 

23 
1 % 

26 
2 % 

7 
1 % 

93 
2 % 

Metro 604 
41 % 

350 
22% 

652 
61 % 

152 
17 % 

1758 
35 % 

Subtotal Transport 
Ferroviari 

664 
45 % 

525 
33 % 

679 
63 % 

184 
21 % 

2187 
44 % 

Furgo.camió 11 
1 % 

30 
0,2 % 

1 
0 % 

22 
2 % 

37 
1 % 

Total 1485 1558 1077 902 5022 
% s/total 30 31 21 18  

Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
 
Els nombre de viatges generats pels municipis del Barcelonès són força 
similars: Hospitalet del Llobregat (30%) al sud té una aportació similar que 
Badalona al nord (31 %). També al nord els segueixen Santa Coloma i Sant 
Adrià (vora el 20%  cadascun). 
 
Pel que fa als viatges en metro amb un 35% i el vehicle particular amb un 38%, 
constitueixen els modes més preponderants. L’autobús aquí té més importància 
que a nivell comarcal, amb un 11%. Segueixen la resta de modes ferroviaris, 
Renfe i  FGC, amb un 7 i 3%, respectivament. Cal remarcar el paper 
fonamental que fa el ferrocarril al Barcelonès amb un total de 48% de quota de 
mercat. 
 
D’aquí en endavant s’estudiarà la mobilitat de les comarques de més generació 
de viatges per tal de caracteritzar millor la mobilitat als seus respectius 
corredors: Baix Llobregat (corredor del Llobregat amb entrada per l’A-2 o N-II i 
Ronda Litoral), Vallès Occidental (corredor de la Collserola o C-58) i Vallès 
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Oriental ( C-58, C-33 i C-17 per entrar principalment per la Meridiana o Ronda 
Litoral). 
 

 Per zones de destí 
 
Aquí s’analitza el viatge per carretera segons l’àrea de destinació dins de la 
ciutat, en base a les zones que s’han definit anteriorment. D’aquesta manera es 
pot estimar el volum de vehicles que tenen la necessitat de creuar la ciutat, ja 
sigui per les artèries principals d’aquesta o per les rondes. També es pot 
percebre el grau d’eficiència del autobús interurbà per als viatges que fan 
aquest recorregut.  
 
Per això es tenen en compte els viatges que es realitzen per carretera i 
provoquen la congestió: vehicle privat i autobús interurbà. És important 
aprofundir en l'estudi d'aquests modes per dues raons principals: pel gran 
impacte ambiental i social que generen, i per la repercussió de la congestió sobre 
temps de viatge. 
 
 

Taula 6.27 - Número de casos segons destinació. Total modes. 
Comarca d'origen   Zona de destí 

de Barcelona Baix Llobregat Vallès Occ. Vallès Oriental Total 
 % hab Casos % Casos % Casos % Casos % 
1 28 2201 36,9 878 25,9 507 22,8 3586 30,9 
2 30 448 7,5 649 19,1 376 16,9 1473 12,7 
3 20 2368 39,7 1095 32,3 814 36,6 4277 36,9 
4 22 954 16 771 22,7 526 23,7 2251 19,4 

Total 100 5971 100 3393 100 2223 100 11587 100 
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
 
 
Primer de tot s’ha d’aclarir que en l'avaluació d'aquestes xifres s'ha de tenir en 
compte la diferència en la prporció d'habitants en les zones de destí, on 
predominen en quantitat les zones 1 i 2.  Observant la totalitat dels viatges des 
de les tres comarques, la zona que atrau més viatges és, amb diferència, la 
zona 3 (litoral-sud, 37 %) efecte que s'accentua més si considerem que té 
només un 20% dels habitants de la ciutat. Sis punts per sota es situa la zona 1 
(interior-sud, 31%) sent quasi el doble de la 4 (litoral-nord, 19%) i el triple de la 
2 (interior nord, 12%). Es pot situar d’una manera aproximada el centre de 
gravetat de l’atracció de viatges a Barcelona al sud de la ciutat a la vessant del 
litoral (correspondria per l’àrea de l’Eixample esquerra - ciutat vella).  
 
Observant les xifres per comarques, al Baix Llobregat els viatges tenen una 
lleugera tendència a acabar al sud de la ciutat: 6 i 3 punts per sobre de la mitja 
a les zones 1 i 3 respectivament, i amb un descens considerable a la zona 2, 
d’un 5% menys de viatges respecte la mitja. 
 
Al Vallès Occidental es dona el cas invers, o sigui la tendència cap al Nord: 
6.4% i 2.3% per sobre la mitja a les zones 2 i 4 respectivament i un descens de 
l’ordre del 5% a les altres zones. 
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El Vallès Oriental segueix la mateixa tònica: les zones 2 i 4 capten més del 4% 
per sobre la mitjana, la 3 és aproximadament igual a aquesta i la 1 mostra un 
fort descens del 8% d’atracció. 
 

Taula 6.28 - Número de casos segons destinació. Vehicle privat. 
Comarca d'origen   Zona de destí 

de Barcelona Baix Llobregat Vallès Occ. Vallès Oriental Total 
 % hab Casos % Casos % Casos % Casos % 
1 28 890 36,2 369 25,9 232 22,4 1491 30,3 
2 30 226 9,2 323 22,6 191 18,4 740 15 
3 20 942 38,3 372 26,1 379 36,5 1693 34,4 
4 22 403 16,4 363 25,4 236 22,7 1002 20,3 

Total 100 2461 100 1427 100 1038 100 4926 100 
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
 
 
En el mode de vehicle privat, les zones més atractores de viatges continuen 
sent les del sud, mantenint-se els valors totals en el mateix ordre de magnitud 
que en el cas de la totalitat de modes.  
 
Els casos registrats de viatges en vehicle privat provinents del Baix Llobregat 
comparats respecte els corresponents a tots els modes, es detecta una lleuger 
augment de 1,5% dels viatges amb destí la zona 2 i una disminució del 1,4% a 
la zona 3. Els valors corresponents a les zones 1 i 4 es mantenen semblants..  
 
En quant a la tendència en els viatges provinents del Vallès Occidental, 
s'observa un augment dels viatges en cotxe respecte al total del 3,5% dels 
viatges que van cap a la zona 2 i del 2,7% a la zona 4, i una disminució del 6% 
dels de la zona 3. 
 
Aquests valors al Vallès Oriental no tenen grans variacions en els dos casos. 
Només s'aprecia un augment del 1,5% dels viatges en cotxe cap a la zona 2 
respecte als totals i una disminució del 1% a la quarta zona. 
 
 

Taula 6.29 - Número de casos segons destinació. Autobús interurbà. 
Comarca d'origen   Zona de destí 

de Barcelona Baix Llobregat Vallès Occ. Vallès Oriental Total 
 % hab Casos % Casos % Casos % Casos % 
1 28 222 53,8 5 6,2 - - 227 41,6 
2 30 6 1,5 34 42 19 36,5 59 10,8 
3 20 166 40,2 15 18,5 20 38,5 201 36,8 
4 22 19 4,6 27 33,3 13 25 59 10,8 

Total 100 413 100 81 100 52 100 546 100 
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
 
 
En el mode d’autobús interurbà es poden observar un fort contrast en la 
demanda segons sigui la zona de destinació. Respecte als viatges en tots els 
modes, l’autobús experimenta un augment del servei a la zona 1 del 10% i una 
disminució a la zona 4 d’un 10%. Aquest fet pot ser atribuïble a les 
característiques pròpies del territori: la zona 1 es caracteritza en part pel seu 
caire universitari i residencial, que genera un tipus d’usuari característic.  
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En l’anàlisi per comarques, i comparant la generació de viatges en autobús 
respecte als realitzats en total, al Baix Llobregat obtenim un fort increment a la 
zona 1 del 17% i una disminució a les zones 2 i 4, amb valors de 6 i 11% 
respectivament. Unes xifres molt similars s'otenen en la comparació dels 
viatges en vehicle privat: un augment cap a la zona 1 del 18% i una disminució 
a les zones 2 i 4 del 7,5 i 12%. 
  
Als viatges generats en el Vallès Occidental es té un forta tendència cap al nord 
de la ciutat: augment dels casos en autobús respecte tots els modes a les 
zones 2 i 4 del 13% i 11% respectivament i disminució a les zones 1 i 3 del 
20% i 14% respectivament. Si es compara ara l'autobús respecte el cotxe, les 
tendències continuen: l'augment a les zones 2 i  4 del 20% i 8% i una 
disminució a les 1 i 3 del 20% i 7% respectivament. 
 
En quant als viatges en autobús generats al Vallès Oriental, es pot constatar un 
augment de viatges d'un 20% respecte tant de la totalitat de viatges com dels 
realitzats en vehicle privat. Destaca el fet que no s'ha detectat cap viatge cap a 
la zona 1. 
En el cas dels viatges en autobús s'observa l'escàs nombre de casos recollits a 
les comarques del Vallès, fet que pot treure representativitat a la mostra. Convé 
doncs tenir certes reserves a l'hora de treure conclusions. 
 
Tot seguit figura una taula amb les diferències de percentatge, per comarques 
d'origen i zones de destí, dels casos de viatges totals respecte els de vehicle 
particular i respecte els d'autobús, aixi com també la diferència d'aquests dos 
ultims modes. 
 
6.4.3. Anàlisi per mode d’aparcament 
 
Tot seguit s’analitzen els viatges segons el mode d’aparcament en el destí. Es 
prenen del total de vehicles que entren a Barcelona i aparquen al final de la 
primera etapa, doncs les xifres resultants de l’aparcament en 2a i 3a etapa no 
son significatives per la seva poca incidència (en la segona etapa 5 viatges de 
casa a treball i 4 amb motiu d’estudis, i a la tercera no es registra cap viatge) 
 

Taula 6.30 - Tipologia d’aparcament per motius 
 Obligat 

Tipus Casa a treball Treball a treball Estudis No obligat Total 

 Casos % (1) Casos % (1) Casos % (1) Casos % (1) Casos % (1) 
Carrer gratuït 3394 66.3 57 58.2 283 73.1 1442 71.6 5176 67.9 

% (2) 65.6  1.1  5.4  27.9  100  
Pàrking gratuït (3) 1085 21.2 18 18.4 61 15.8 162 8 1326 17.4 

% (2) 81.8  1.4  4.6  12.2  100  
Propi o de lloguer 447 8.7 2 2 27 7 197 9.8 673 8.8 

% (2) 66.4  0.3  4  29.3  100  
Pàrking per hores 144 2.8 14 14.3 12 3.1 161 8 331 4.3 

% (2) 43.5  4.2  3.6  48.6  100  
Zona blava 48 0.9 7 7.1 1 0.3 50 2.5 106 1.4 

% (2) 45.3  6.6  0.9  47.2  100  
En estació - - - - 3 0.8 3 0.1 6 0.1 

% (2) 0  0  50  50  100  
Total 5118 100 98 100 387 100 2015 100 7618 100 
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
(1): respecte total motiu; (2): respecte tipus d’aparcament; (3):aparcament fora calçada: oficina, compres... 
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D’una banda pel que fa als números absoluts s’obtenen els següents resultats: 
 

 S’obté com a principal conclusió que aproximadament les dues terceres 
parts dels vehicles privats aparquen gratuïtament al carrer. D’aquests les 
dues terceres parts son del motiu “casa a treball” una quarta part de 
mobilitat no obligada i pràcticament tota la resta és d’estudis (5,4%).  

 L’aparcament interior gratuït constitueix el 17.4% de quota, el 82% dels 
quals son viatges de motiu de “casa a treball”, el 12% no obligat, 4,6% 
d’estudis i la resta “treball a treball”. 

 Les places de lloguer o de propietat obtenen el 8.8% del total: dues terceres 
parts de “casa a treball”, 30% no obligada i la resta d’estudis. 

 A la cua es troben els de pagament per hores amb un 5.7%, agrupats en un 
4.3% en aparcament cobert i 1.4% la zona blava. De l’ordre del 45% del 
total de pagament son de “casa a treball”, un 48% de mobilitat no obligada, 
5% “treball a treball” i la resta la raó d’estudis. 

 Cal remarcar l’insignificant nombre de l’aparcament a l’estació, amb un 
testimonial 0.1%. 

 
D’altra, en quant a les tendències a l’aparcament  del viatge per motiu de 
viatge:  
 

 En la modalitat d’aparcament gratuït al carrer ens trobem en que destaquen 
la tendència a usar-lo  més els viatges motivats per estudis i els no obligats.  

 En el gratuït interior és emprat més per el motiu “casa a treball” ( les 
mateixes empreses faciliten places lliures als treballadors); en canvi és poc 
emprat per a la mobilitat no obligada.  

 El pàrking propi o de lloguer, al ser normalment el de residència té més 
preponderància  als viatges de motiu de "casa a treball" i als moviments no 
obligats; com és de preveure, es molt menor el motiu d’estudis i de "feina a 
feina".  

 L’aparcament per hores té molta més tendència a la mobilitat de motiu 
“treball a treball” (acostuma a pagar l’empresa) i a la no obligada, sent 
menor en els viatges amb motiu d’estudis i de treball.  

 
De lo exposat s’extreuen com a conclusions principals: 
 

 La gran preponderància que tenen encara els aparcaments gratuïts pel seu 
volum de demanda. És previsible que tendeixi a baixar amb el temps amb la 
progressiva implantació d’aparcaments de pagament per part de 
l'Ajuntament. 

 L’important paper que fan els aparcaments gratuïts d’empresa en l’absorció 
de vehicles del carrer. 

 L’insignificant paper dels aparcament en les estacions, el que condueix a 
pensar en el baix índex d’intermodalitat existent del tipus cotxe+tren. 
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6.4.4. Anàlisi de la intermodalitat 
 
En aquest apartat es caracteritzen els viatges multimodals en base al  mode 
primer del viatge, observant amb quina proporció i quin tipus de transport 
s’escull a les etapes posteriors 
 

 Primer mode: cotxe com a conductor 
 
La següent taula mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels 
conductors de turismes:  
 
 

Taula 6.31 - Intercanvi modal - Etapes posteriors dels conductors de turismes 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min) 6 0.9 124 34.3 48 76.2 
Metro 46 7.3 195 54 10 15.9 
Bus urbà 13 2.1 19 5.3 1 1.6 
Bus interurbà 5 0.8     
Bus escolar 5 0.8     
FGC 67 10.6 11 3   
Renfe 477 75.4 5 1.4   
Cotxe   5 1.4 4 6.3 
Moto 5 0.8     
Taxi 1 0.2 2 0.6   
Autocar 1 0.2     
Subtotal (1) 633 100 361 100 63 100 
Cap (2) 7960  8232  8530  

Total 8593  8593  8593  
Font:  Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 
 
Dels viatges totals que s’inicien en cotxe, un 7,4% continuen en forma 
multimodal. La segona etapa amb el 75,4% ho fa en Renfe, el 10% en FGC i el 
7% en Metro. Això significa que del total de viatges, només un 2% fa l’intercanvi 
en sistema ferroviari. Només un miserable 0.8% utilitza l’autobús interurbà. En 
les tercera i quarta etapa destaca el Metro i el pedestre, aquest últim més que 
res per canviar de línies de Metro o bé per arribar a l’origen. 
Es dedueix doncs que l’índex d’intermodalitat de transport privat a públic i 
,entre altres el sistema de Park&Ride, té una incidència ben minsa a l’àmbit 
periurbà de la RMB.  
 

 Primer mode: cotxe com a acompanyant 
 
Tot seguit es mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels viatgers 
no conductors en turismes:  
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Taula 6.32 - Intercanvi modal - Etapes posteriors dels acompanyants en turisme 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min) 7 1.8 68 30.1 36 73.5 
Metro 78 20.4 134 59.3 1 2 
Bus urbà 9 2.3 11 4.9 5 10.2 
Bus interurbà 2 0.5     
Bus escolar     7 14.3 
FGC 20 5.2 10 4.4   
Renfe 266 69.5 1 0.4   
Cotxe       
Moto       
Taxi 1 0.3 2 0.9   
Autocar       
Subtotal (1) 383 100 226 100 49 100 
Cap (2) 2547  2704  2881  

Total 2930      
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 

(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 

 
 
Com es pot veure, l’índex d’intercanvi modal en els acompanyants és quasi el 
doble a la dels conductors, d’un 13%: això indica que la pràctica del 
“Kiss&Ride” està més extesa que la del “Park & Ride” com a tendència 
individual, però no en números absoluts. La segona etapa dominant continua 
sent la del transport ferroviari. El transport per carretera és també baix amb un 
0,5%. Pel que fa a la tercera etapa domina el metro i el pedestre, però a la 
quarta ho fa el transport públic  urbà de superfície. 
 
 

 Primer mode: conductor de moto 
 
Tot seguit es mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels viatgers 
en motocicleta:  
 

Taula 6.33 - Intercanvi modal. Etapes posteriors del motero 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min)   6 8.7 5 100 
Metro 10 12.2 53 76.8   
Bus urbà       
Bus interurbà       
Bus escolar       
FGC 7 8.5     
Renfe 64 78     
Cotxe 1 1.2 5 7.2   
Moto   5 7.2   
Taxi       
Autocar       
Subtotal (1) 82 100 69 100 5 100 
Cap (2) 651  664  728  

Total 733      
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 
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El conductor de moto pràctica l’intercanvi modal en una proporció del 11%, 
pràcticament en la seva totalitat en transport ferroviari. En quant a la tercera 
etapa utilitza el Metro o va a peu. Pràcticament no fa la quarta. La cadena 
modal tipus és previsible: de casa a l’estació en moto (segurament de petita 
cilindrada), i del tren al Metro o al destí. 
 

 Primer mode: ciclista 
 

Tot seguit es mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels 
ciclistes:  

 
Taula 6.34 - Intercanvi modal. Etapes posteriors del ciclista 

2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 
casos % casos % casos % 

A peu(>5min)       
Metro 1 9.1 5  5 100 
Bus urbà       
Bus interurbà       
Bus escolar       
FGC       
Renfe 10 90.9     
Cotxe       
Moto       
Taxi       
Autocar       
Subtotal (1) 11 100 5  5 100 
Cap (2) 40  46  46  

Total 51      
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 

 
Pot ser interessant veure la cadena modal dels, malauradament, pocs ciclistes 
que hi han, per prendre mesures i estimular aquesta pràctica. La cadena 
seguida està clara: residència – bicicleta – Renfe - Metro . Com es pot veure, 
aquest tipus de mobilitat en l'àmbit intermunicipal és encara marginal.  
 

 Primer mode: autobús interurbà 
 
La següent taula mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels 
usuaris del servei d'autobús interurbà:  
 

Taula 6.35 - Intercanvi modal. Etapes posteriors de l'usuari d'autobús interurbà 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min) 81 14.9 33 17 35 63.6 
Metro 172 31.7 129 66.5 18 32.7 
Bus urbà 81 14.9 20 10.3   
Bus interurbà 37 6.8   1 1.8 
Bus escolar 5 0.9     
FGC 17 3.1   1 1.8 
Renfe 135 24.9 10 5.2   
Cotxe 2 0.1     
Moto       
Taxi 12 2.2 1 0.5   
Autocar       
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Subtotal (1) 542 100 194 100 55 100 
Cap (2) 566  914  1053  

Total 1108      
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 

 
Hi ha un elevat nombre d’usuaris d’aquest transport que practica el canvi 
modal, el 49%. La majoria ho fa cap al transport ferroviari, el 60% i a l’autobús 
(urbà i interurbà) el 22%. Més endavant, a la tercera i quarta etapa predomina 
el viatge en Metro i a peu. 
 

 Primer mode: Metro 
 
La següent taula mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels 
usuaris del Metro (TMB):  
 

Taula 6.36 - Intercanvi modal. Etapes posteriors de l'usuari de Metro (TMB) 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min) 99 14.6 23 29.9 1 100 
Metro 481 70.9 29 37.7   
Bus urbà 30 4.4 17 22.1   
Bus interurbà 3 0.4     
Bus escolar 5 0.7 1 1.3   
FGC 58 8.6     
Renfe 1 0.1     
Cotxe       
Moto 1 0.1 7 9.1   
Taxi       
Autocar       
Subtotal (1) 678 100 77 100 1 100 
Cap (2) 1059  1660  1736  

Total 1737      
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 

 
 
L’índex de canvi modal aquí és del 39%. D’aquest percentatge la majoria 
enllacen en Metro, FGC o a peu a la segona etapa i pocs continuen amb 
transport mecanitzat de superfície. Dels pocs que la necessiten, la tercera 
etapa es realitza en Metro, i part ho fa en autobús. No hi ha pràcticament 
viatgers que necessitin una quarta etapa.  
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 Primer mode: Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 
 
Seguidament es mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels 
usuaris dels Ferrocarrils de la Generalitat (TMB):  
 

Taula 6.37 - Intercanvi modal. Etapes posteriors de l'usuari de FGC 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min) 69 22.9 21 58.3   
Metro 190 63.1 12 33.3   
Bus urbà 33 11 1 2.8   
Bus interurbà       
Bus escolar   2 5.6   
FGC 5 1.7     
Renfe       
Cotxe 1 0.3     
Moto 1 0.3     
Taxi 2 0.7     
Autocar       
Subtotal (1) 301 100 36 100 0 0 
Cap (2) 298  563    

Total 599      
Font: Anàlisi pròpia de l'enquesta ATM'96 
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 

 
En aquest cas un elevat 50% de viatgers opten per l’intercanvi i aquests ho fan 
continuant en Metro en un 63%, a peu en un 23% en autobús urbà en un 11%. 
Una petita part continua a la tercera etapa, bàsicament a peu o en Metro, i 
tampoc es realitza una quarta etapa.  
 

 Primer mode: Renfe 
 
Seguidament es mostra el tipus de cadena modal  i la seva incidència dels 
usuaris de les diferents línies de RENFE:  
 

Taula 6.38 - Intercanvi modal. Etapes posteriors de l'usuari de RENFE 
2a. etapa 3a. etapa 4a. etapa Mode 

casos % casos % casos % 
A peu(>5min) 288 27.7 49 48.5 5 83.3 
Metro 532 51.1 41 40.6   
Bus urbà 83 8 2 2   
Bus interurbà       
Bus escolar 5 0.5 1 1   
FGC 94 9 1 1   
Renfe 9 0.9   1 16.7 
Cotxe 9 0.9 1 1   
Moto 5 0.5     
Taxi 16 1.5     
Autocar       
Subtotal (1) 1041 100 101 100 6 100 
Cap (2) 791  1731  1826  

Total 1832      
(1) Viatges que han realitzat l'etapa corresponent  
(2) Cas contrari a (1) 
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Els nombre d’usuaris de Renfe que en primera etapa que opten pel canvi modal 
és elevat, un 57%. D’aquests la majoria opten pel transport ferroviari el 60%, el 
27% per el desplaçament a peu i només un 8% per l’autobús urbà. En una 
proporció molt més petita continuen en una tercera etapa optant sobretot al 
Metro i el mode a peu. La quarta etapa és pràcticament inexistent. 
En resum, pel que respecte a la pràctica actual de la intermodalitat a la RMB, 
es poden extreure les sehgüents conclusions: 

 
 És pot fomentar amb tota seguretat, habilitant espais segurs per a les 

bicicletes (amb candau i vigilats) a les estacions ferroviàries o d’autobús. 
 

 S’aprecia aquí lo fonamental que és la connexió del servei de l’autobús 
interurbà amb les estacions ferroviàries: Renfe (Fabra i Puig, Plaça 
Espanya, Sants...), Metro i FGC. 

 
 És fa palès un fet ben conegut: la gran eficiència en accessibilitat i capacitat 

del tren, i en especial del Metro, com a transport de viatgers. 
 
 
6.4.5. Anàlisi de temps i distàncies. 
 
L’enquesta recull les dades referents a la distància i temps en autobús i en 
ferrocarril en variables "tipus tranplan". Aquestes variables consten directament 
a cada cas i son directament explotables.  
D’altra banda també hi consten, per a cada cas, l’hora de sortida i la d’arribada, 
dades de les quals s’obté el temps objectiu de cada viatge des del punt de vista 
de l'usuari. És a partir d'aquest temps el que s'emprarà pes al càlcul dels 
costos. 
 

 Temps mig de viatge 
 
Seguidament es mostra el resum dels resultats per als temps migs objectius 
des de cada zona i per a cada mode principal de cada cas: 
 

Taula 6.39 - Valors mitjos per corones: temps mig de viatge a Barcelona (minuts) 
Mode de transport principal 
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1BLl 15 49 34 46 60 30 45 45 41 41 31 - - - - 43 
1Vocc 28 51 60 - 40 - - 33 33 20 42 - - 34 - 36 
2BLl 60 60 - 50 - - 46 56 46 33 37 - - - - 41 

2Vocc 15 53 25 48 33 39 51 48 36 34 22 53 45 31 - 40 
2Vori - 123 - 35 54 - 0 63 38 42 21 - - 30 45 45 
3BLl - 56 - 45 - 15 69 60 38 56 - - - - - 48 

3Vocc - 70 60 60 75 - 57 74 46 38 33 - - 60 - 46 
3Vori - 55 30 45 - 60 - 63 45 40 - - - 60 - 49 
4BLl - - - - - - - 70 54 60 - - - - - 60 

4Vocc - 60 - - - - - 90 49 - - - - - - 57 
4Vori - 55 - 75 - - - 74 51 51 53 - 53 50 - 60 

Font: Anàlisi pròpia de l'ATM'96          
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L'anàlisi dels temps de viatges en els modes tocants a l'estudi, el vehicle 
particular i l'autobús, es realitza al següent apartat. 
 

 Distància mitja de trajecte (variable tipus tranplan) 
 
A la següent taula es mostra el resum dels resultats de les distàncies "tranplan" 
des de cada zona i per a cada mode principal de cada cas:  
 

Taula 6.40 - Valors mitjos per corones: distància tranplan 
Mode de transport principal 
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1BLl 125 149 119 162 153 159 103 155 139 138 115 - - - - 140 
1Vocc 140 157 127 - 196 - - 151 126 145 113 - - 87 - 139 
2BLl 120 254 - 227 - - 168 166 184 150 148 - - - - 176 

2Vocc 99 192 160 156 243 178 214 199 203 221 239 214 225 302 - 208 
2Vori 185 235 - 131 208 - - 225 211 236 179 - 210 181 186 218 
3BLl - 114 - 90 - 274 173 390 207 173 - - - - - 214 

3Vocc 120 233 312 295 317 - 310 341 336 341 317 - - 321 - 345 
3Vori - 219 - 258 - - 0 330 322 304 - - - 336 - 321 
4BLl - - - - - - - 443 269 347 - - - - - 342 

4Vocc - 358 - - - - - 335 365 - - - - - - 359 
4Vori - 392 - 392 - 406 502 458 461 461 492 - - 325 - 463 

Font: Anàlisi pròpia de l'ATM'96          
 
 
6.4.6. Efecte de la congestió 
 
El fenomen de la congestió de trànsit provoca canvis notoris en el temps del 
viatge i per tant l'avaluació d'aquest. L'enquesta disponible és prou extensa 
com per poder obtenir una idea orientativa de l'abast de les retencions.  
 
Amb aquesta finalitat, es compara el promig de temps dels viatges segons el 
mode, l’hora que s’efectuïn (sigui hora punta i hora vall),  l’origen (corona) i el 
final (zona de Barcelona). El resultat es pot contrastar amb les dades 
empíriques de camp dels viatges realitzats per l'autor i per la informació en 
temps real facilitada per la Direcció de Trànsit, per Internet. 
 
Aquestes dades s’han obtingut de la selecció dels casos amb els següents 
criteris:  
 

 Per a cada cas, s'ha escollit el mode principal de transport. A la pràctica 
correspon a la variable “modepri” de l'enquesta (de valor 9 per al conductor 
de cotxe i 10 per al viatger d'autobús interurbà). 

 Les hores punta s’han considerat l’hora d’arribada de 8 a 10hores i de 18 a 
20:30 hores, corresponent a la variable "horafi". Les hores vall són la resta. 

 
 
El resum dels resultats, per a cada mode i hora, segueix a continuació:  
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Taula 6.41 - Temps promig de viatge. Cotxe 

 Zona d'origen  
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental  

Zona de destí-
Bcn 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Total
1 36 38 37 53 56 34 43 - 31 48 51 40 
2 35 42 61 54 20 36 30 40 33 40 56 38 
3 34 38 41 57 38 34 54 53 42 49 57 39 
4 47 43 49 56 32 38 46 45 34 43 50 41 

Total 37 39 45 55 33 35 46 48 36 46 53 40 
 

Taula 6.42 - Temps promig de viatge en hora punta. Cotxe 
 Zona d'origen  
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental  

Zona de destí-
Bcn 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Total
1 43 49 37 60 28 37 44 - 23 48 48 44 
2 34 39 90 75 31 41 31 40 33 46 58 41 
3 36 38 37 55 55 34 56 - 44 47 56 41 
4 39 45 52 48 43 39 50 45 39 48 47 42 

Total 40 43 46 59 44* 38 49 44* 36 47 51 42 
 

Taula 6.43 - Temps promig de viatge en hora vall. Cotxe 
 Zona d'origen  
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental  

Zona de destí-
Bcn 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Total
1 31 33 37 15 65 31 42 - 36 49 54 36 
2 35 44 49 48 17 32 28 - 34 34 53 35 
3 29 38 46 60 28 35 53 53 40 51 59 37 
4 52 39 43 58 28 37 37 45 32 37 54 39 

Total 33 37 45 52 28 33 42 50* 37 44 56* 37 
 

Taula 6.44 - Temps promig de viatge. Autobús 
 Zona d'origen  
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental  

Zona de destí-
Bcn 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Total
1 43 53 36 - - 57 - - - - - 47 
2 60 60 - - 60 46 10 - 37 70 60 46 
3 47 37 45 100 - 49 60 - - 49 75 49 
4 50 - 65 - - 53 25 - 60 60 60 46 

Total 45 50 39* 100 60* 50* 24* - 39 54 68 47 
 

Taula 6.45 - Temps promig de viatge en hora punta. Autobús 
 Zona d'origen  
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental  

Zona de destí-
Bcn 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Total
1 46 53 - - - 45 - - - - - 48 
2 60 60 - - - 32 10 - 38 - - 42 
3 49 35 45 100 - 48 60 - - 49 75 53 
4 50 - 65 - - 51 25 - - 60 60 48 

Total 48 48* 52 100 - 44* 24 - 38* 51* 71 50 
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Taula 6.46 - Temps promig e viatge en hora vall. Autobús 

 Zona d'origen  
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental  

Zona de destí-
Bcn 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Total
1 38 54 36 - - 59 - - - - - 46 
2 - - - - 60 50 - - 36 70 60 48 
3 44 39 - - - 50 - - - 49 - 45 
4 50 - - - - 55 - - 60 60 60 45 

Total 41 51* 36* - 60 52* - - 39* 56* 60 46 
 
 
Pel que respecta a les zones de destí, es poden extreure les següents 
conclusions: 
 

 Els viatges en cotxe procedents del Baix Llobregat, hi ha una diferència 
apreciable de temps a l'accés a les dues zones del Nord de la ciutat, 
diferència que desapareix a l'alçada de la quarta corona. Del que venen del 
Vallès Occidental cal remarcar una ràpida accessibilitat a la zona 2, al 
contrari del que passa a la zona 3, sobretot pels procedents del les corones 
3 i 4. Pel que respecte als cotxes d'origen la segona i tercera corona del 
Vallès Oriental, tenen una bona accessibilitat a les zones 2 i 4 i complicada 
a la 3. Tanmateix, els provinents de la tercera i quarta corona la tenen cap a 
la zona 1. 

 
 Dels viatges en autobús del Baix Llobregat, cal remarcar la tardança que 
implica el tram urbà, per a l'accés a les zones 2 i 4 de Barcelona. Dels 
procedents del Vallès Occidental succeeix el mateix fenomen per a les 
zones 1, 3 i 4. En quant als autobusos que venen del Vallès Oriental no es 
poden treure raonaments concloents, donat el baix nombre casos trobats, 
en especial de viatges de destí les zones 1 i 3, fet significatiu per si mateix 
de la poca eficiència de les línies d’autobús a la comarca.  

 
Pel que respecta els temps mitjos de viatge segons l'hora del dia: 
 

Taula 6.47 - Taula resum de temps promig 
 Zona d'origen 
 Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental 

Cotxe 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 
Total diari 37 39 45 55 33 35 46 48 36 46 53 

En HP 40 43 46 59 44* 38 49 44* 36 47 51 
En hora vall 33 37 45 52 28 33 42 50* 37 44 56* 

HV-HP 7 6 1 7 18 5 7 * * 3 * 
Autobús            
Total diari 45 50 39* 100 60* 50* 24* - 39 54 68 

En HP 48 48* 52 100 - 44* 24 - 38* 51* 71 
En hora vall 41 51* 36* - 60 52* - - 39* 56* 60 

HV-HP 7 -2* 16 * - -8* * * -1* -5 11 
 
 
D'aquesta taula, malgrat algunes xifres aparentment contradictòries que es 
comentaran seguidament, es poden treure les següents conclusions: 
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 El fenomen de la congestió es detecta sobretot a les comarques del Baix 
Llobregat i del Vallès Occidental, en un valor mig de retard de 5 a 18 minuts. 

 
 En l'autobús interurbà, malgrat l'escàs nombre de casos disponibles, es pot 
detectar el problema del retard a la comarca del Baix Llobregat. 

 
Com es pot observar hi han certes xifres marcades amb asteriscs que poden 
semblar incoherents a primera vista.  
 
En el cas del viatge en cotxe, això es pot deure a dos factors: 

 D’una banda, com ja s’ha comentat anteriorment , la determinació de l’hora 
punta és un pas delicat, ja que la corba de l’evolució del trànsit tendeix amb 
el temps a ser més estesa, amb un trànsit en hores vall més alt i les hores 
punta amb pics més amples, baixos i difuminats i per tant mes difícils de 
determinar. Aquest fet ha de fer que siguem prudents a l’hora de  treure'n 
resultats. 

 
 D’altra, en certs casos el número de casos vàlids per a efectuar el promig és 
insuficient (o fins i tot nul, en els casos en blanc) i per tant poc representatiu 
per a donar resultats fiables.  
 

En el cas de l’autobús els resultats depenen directament del tipus de recorregut 
que realitzi. En el cas del Baix Llobregat o Vallès Occidental es tenen que els 
temps no són directament proporcionals a les distàncies. Aquest fet es deu 
bàsicament a que en distàncies llunyanes les línies escollides pels usuaris són 
del tipus “exprés”, més ràpides, que circulen per vies d’alta capacitat (A-2, C-
58, etc...). En canvi, als municipis de les rodalies de Barcelona, el recorregut 
discorre majoritàriament per vies de caràcter urbà o de baixa capacitat (N-
340,...), comportant una disminució significativa en la velocitat comercial del 
transport. 
 
Per a la modelització dels trajectes afectats per a les propostes d’actuacions, 
s’ha mesurat a més “in situ” en alguns trams els temps i les velocitats de 
viatges per carretera. Els valors mitjos mesurats corresponents al mode 
d’autobús interurbà, ja s’han exposat a l’apartat 5.2. Els de vehicle privat s’han 
efectuat amb el sistema de “cotxe flotant” (consistent bàsicament en obtenir la 
velocitat mitja de la via a partir d'un vehicle de referència avançant aquest tants 
cotxes com l'avancen). 
 
Els resultats obtinguts  per a cadascun dels accessos analitzats són els 
següents: 
 

Taula 6.48 - Velocitats mitges d'accés a Barcelona en turisme 
Accés Llobregat     

Via i tram Dist. Temps Vel. Mitja Hora 
N-II Martorell-St.Vicenç Horts 13 km 15 min 52 km/h Vall 
C-32 Gavà-Cornellà Ll. 14 km 8 min 100 km/h Vall 
C-245 Gavà-Hopitalet Ll. 12 km 18 min 40 km/h Vall 
A-2 i A-7 Martorell-Esplugues 25 km 15 min 100 km/h Vall 
A-2 Molins R.-Av.Diagonal (Bcn) 11 km 14 min 47 km/h Punta 
N-340 St.Feliu Ll.-Esplugues Ll. 4 km 6 min 40 km/h Vall 
Font: de l'autor. Mesures corresponents a dies laborables de Febrer i Març del 2002 
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Accés Collserola     

Via i tram Dist. Temps Vel. Mitja Hora 
C-16 St. Cugat del V.-Barcelona 17 km 12 min 85 km/h Vall 
C-58 Sabadell-Barcelona 25 km 16 min 93 km/h Vall 
C-58 Ripollet-St. Andreu (Bcn) 5,5 km 8 min 41 km/h Punta 
N-150 Sabadell-Cerdanyola 7 km 11 min 38 km/h Vall 
Font: de l'autor. Mesures corresponents a dies laborables de Febrer i Març del 2002 

 
Accés Besòs     

Via i tram Dist. Temps Vel. Mitja Hora 
C-17 La Llagosta-Barcelona 15 km 15 min 60 km/h Vall 
C-33 Mollet-Barcelona 22 km 15 min 88 km/h Vall 
Font: de l'autor. Mesures corresponents a dies laborables de Febrer i Març del 2002 

 
Es pot observar que la velocitat als accessos de la ciutat és considerablement 
diferent segons es realitza en hora vall, en uns valors oscil·lants entre 80 i 100 
km/h i les hores punta en que aquests es situen a la vora de 50 km/h. La 
velocitat als accessos per carretera (N-150, N-340) és d'uns 40 km/h en hora 
vall molt inferiors en hora punta (de menys de 10 km/h, per pròpia experiència a 
les mateixes vies).) 
 
A continuació figuren les dades d'un viatge tipus en el que s'ha realitzat el 
cronometratge quilomètric dels dos trajectes més transitats d'accés a la ciutat, 
per la C-58 (A-7) i per l'A-2, en l'hora punta d'un dia tipus (dijous de Març del 
2002): 
 
 

Taula 6.49 - Cronometratge d'accés a  Barcelona 
Accés per C-58 Km. cotxe Hora Velocitat 

Autopista    
 A-7 0 7:55  
 1 7:56 Circulació lliure 
Sant Andreu 10,4 8:04 70 km/h 
Meridiana    
Meridiana - St.Andreu 10,4 8:04  
 11,2 8:06 Congestió 
Meridiana - Mallorca 13 8:13 17 km/h 
c. Aragó    
Aragó-Meridiana 14,1 8:18  
Aragó – Av. Diagonal 15,4 8:21  
Aragó – P. Sant Joan 16,5 8:28 Variable 
Aragó – Av. Roma 18 8:30 20 km/h 

 
Accés per l'A-2 Km. cotxe Hora Velocitat 
Autopista    
Molins de Rei 0 9:02  
N-II 1,3 9:06  
St. Joan Despí 5,1 9:15 Congestió 
Ronda de Dalt 7,9 9:22 23,7 km/h 
Diagonal   Congestió 
Ronda del Mig 10,3 9:30 18 km/h 
Font: de l'autor 

 
 
D’aquí es poden treure dues conclusions principals: una obvia, que és la baixa 
velocitat en tram urbà on conviuen tant el transport públic com el privat, de 
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forma no segregada; la segona és la gran repercussió que tenen les retencions 
en autopista en el temps total del viatge. Tot i que aquest dia no van haver-hi a 
la C-58, aquestes es presenten de manera habitual. Tot i que hi han trams que 
presenten congestió de forma quotidiana, l'estat del trànsit depèn freqüentment 
d'incidències de caràcter aleatori en el temps i l'espai, com poden ser accidents 
i avaries en vehicles, i que fan variar el mapa d'intensitat en el viari.    
 
 

6.5. AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS VIATGES 
 
Amb la modelització del territori i l'anàlisi de l'enquesta realitzats fins ara, estem 
en condicions d'efectuar una estimació econòmica dels viatges. 
Aquest estimació podria ser tant complexa com es volgués donada la gran 
quantitat de variables amb les que es treballa: mode de transport, tipus de via i 
existència de peatge, tipus d'aparcament a destí...  
Es necessària doncs a fer una sèrie d'hipòtesi i simplificacions, per tal d'obtenir 
un resultat concret e intel·ligible respectant no obstant el rigor científic en el 
procés. Els criteris emprats són els següents: 
 

 Els modes de transport considerats són quatre: d'una banda cotxe particular 
com a màxim representant del transport privat, i de l'altre el públic constituït 
pel servei d'autobús interurbà (englobant la totalitat d'operadors), Renfe i els 
Ferrocarrils de la Generalitat. 

 En el vehicle privat es consideren dos casos: la possibilitat de l'aparcament 
en destinació o no. No es té en compte l'aparcament en origen ja que 
aquest es considera inherent a la possessió del vehicle més que no pas del 
grau d'ús que d'ell se'n pugui fer.  

 Els trajectes en vehicle privat que provinguin d'una zona des de la qual 
s'hagi de travessar un peatge per autopista, es valorarà l'import d'aquest. 

 La distància dels trajectes és el mateix dins de cada zona, independentment 
del mode de transport. 

 El cost per unitat de distància de les externalitats és igual a tots els 
transports públics. 

 
 
6.5.1. Baix Llobregat 
 

 Primera corona . Taula 6.50. 
 

Zona 1BL Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 0.56 0.56 0.56 
Dtrajecte  ,km 13.02 13.02 13.02 13.02 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 41 46 45 45 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge - - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 4856 5282 4865 3839 
Tbtranplan 9020 10125 9577 6937 
Disttranplan 139 167 155 103 
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Total, s/externalitats, € 8.30 / 9,21 7,92 7.35 7.81 
Total (€) 11,20 / 12,11 8,34 7,77 8,23 

 
 

 Segona corona: Taula 6.51. 
 

Zona 2BL Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.13 1.13 1.13 
Dtrajecte  ,km 20.83 20.83 20.83 20.83 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 46 50 56 46 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge - - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 5198 5756 4059 4696 
Tbtranplan 11569 13285 10302 10203 
Disttranplan 184 227 106 168 
Total, s/externalitats, € 11,03 / 11,93 8,95 9,18 8,49 
Total (€) 15,67 / 16,58 9,62 9,85 9,16 

 
 Tercera corona: Taula 6.52. 

 
Zona 3BL Cotxe Autobús Renfe FGC 

Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.55 1.55 1.55 
Dtrajecte  ,km 33,18 33,18 33,18 33,18 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 38 45 60 69 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm 0,06161 - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 5753 3660 10300 5248 
Tbtranplan 8300 6780 13647 10163 
Disttranplan 207 90 390 173 
Total, s/externalitats, € 15,56 / 16,47 8.80 10.06 11.55 
Total (€) 22,96 / 23,90 9,86 11,12 12,61 

 
 Quarta corona (Collbató) : Taula 6.53. 

 
Zona 4BL Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.99 1.99 1.99 
Dtrajecte  ,km 41 41 41 41 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 54  70  
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm 0,06161 - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 6334  8588  
Tbtranplan 12026  14794  
Disttranplan 269  443  
Total, s/externalitats, € 20,04 / 20,94 * 11,65 * 
Total (€) 29,18 / 26,29 * 12,96 * 
* no hi han casos 
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6.5.2. Vallès Occidental 
 

 Primera corona (Montcada i Reixac): Taula 6.54. 
 

Zona 1VOcc Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 0.56 0.56 0.56 
Dtrajecte  ,km 14 14 14 14 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 33 46* 35  
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm - - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 4829 5810 4106  
Tbtranplan 8055 7250 6310  
Disttranplan 137.5  135.6  
Total, s/externalitats, € 7.65 / 8.55 7.92 6.20 * 
Total (€) 10,77 / 11,67 8,37 6,65 * 
* no hi han casos 
 

 Segona corona: Taula 6.55. 
 

Zona 2VOcc Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.13 1.13 1.13 
Dtrajecte  ,km 17,96 17,96 17,96 17,96 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 36 48 50 43 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm - - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 5892 4743 5649 5270 
Tbtranplan 17772 7227 15815 22813 
Disttranplan 200 143.5 189.55 189.67 
Total, s/externalitats, € 9.09 / 10,80 8.72 8.49 8.15 
Total (€) 13,10 / 14,00 9,29 9,06 8,72 

 
 Tercera corona: Taula 6.56. 

 
Zona 3VOcc Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.55 1.55 1.55 
Dtrajecte  ,km 29.74 29.74 29.74 29.74 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 46 60 72 54 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm - - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 7021 7424 6824 7894 
Tbtranplan 22231 17052 25941 19432 
Disttranplan 309.7 300.1 344.4 279.7 
Total, s/externalitats, € 13.49 / 14,39 10.52 11.44 9.83 
Total (€) 20,12 / 21,02 11,47 12,39 10,78 
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 Quarta corona (Vacarisses): Taula 6.57. 
 

Zona 4VOcc Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.99 1.99 1.99 
Dtrajecte  ,km 41 41 41 41 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 49 * 90 * 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm - - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 10600  10270  
Tbtranplan 32767  32767  
Disttranplan 362  335  
Total, s/externalitats, € 16.94 / 17,84 * 13.95 * 
Total (€) 26,08 / 26,98 * 15,26 * 
* no hi han casos 

 
6.5.3. Vallès Oriental 
 

 Segona corona: Taula 6.58. 
 

Zona 2VOri Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.13 1.13 1.13 
Dtrajecte  ,km 20,48 20,48 20,48 20,48 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 38 35 54 * 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm 0,06161 - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 5098.3 3700 5613 - 
Tbtranplan 15149 6934 14370 - 
Disttranplan 185 120 222 - 
Total, s/externalitats, € 11,28 / 12,18 7.23 8.95 * 
Total (€) 15,85 / 16,80 7,88 9,61 * 
* no hi han casos 

 
 Tercera corona: Taula 6.59. 

 
Zona 3VOri Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.55 1.55 1.55 
Dtrajecte  ,km 31,89 31,89 31,89 31,89 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 45 45 57 * 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm 0,06161 - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 7384.8 7140 7331 - 
Tbtranplan 18773 16590 16343 - 
Disttranplan 325 331 336 - 
Total, s/externalitats, € 15,93 / 16,84 8.80 9.72 * 
Total (€) 23,05 / 23,95 9,82 10,74 * 
* no hi han casos 
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 Quarta corona: Taula 6.60. 

 
Zona 4VOri Cotxe Autobús Renfe FGC 
Taccésiespera ,min - 18 14 15 
Cbitllet  ,€ - 1.99 1.99 1.99 
Dtrajecte  ,km 44.74 44.74 44.74 44.74 
Cquilometratge,€/km/pers 0.27567 - - - 
Tviatge  (tfinal-tinici) , min 51 75 63 * 
Caparcament  0,901 - - - 
Ct. viatge  ,€/min 0.115 0.115 0.115 0.115 
Peatge, €/qm 0,06161 - - - 
Cexternalitats ,€/qm 0,223 0,032 0,032 0,032 
Tftranplan 10599 - 12209 - 
Tbtranplan 22513 - 24287 - 
Disttranplan 434 - 454 - 
Total, s/externalitats, € 20,97 / 21,86 12.69 10.85 * 
Total (€) 30,93 / 31,83 14,12 12,28 * 
* no hi han casos 

 
Aquests resultats, per zones, venen resumits en la taula següent: 
 

Taula 6.61 - Taula resum de costos per comarques 
Vehicle particular 

sense pàrking amb pàrking 
Autobús 
interurbà RENFE FGC Zona 

no ext ext no ext ext no ext ext no ext ext no ext ext 
Baix Llobregat 

1BL 8,30 11,20 9,21 12,11 7,92 8,34 7,35 7,77 7,81 8,23 
2BL 11,03 15,67 11,93 16,58 8,95 9,62 8,18 9,85 8,49 9,16 
3BL 15,56 22,96 16,47 23,90 8,80 9,86 10,06 11,12 11,55 12,61 
4BL 20,04 29,18 20,94 26,29 * * 11,65 12,96 * * 

Vallès Occidental 
1Vocc 7,65 10,77 8,55 11,67 7,92 8,37 6,2 6,65 * * 
2Vocc 9,09 13,10 10,80 14,00 8,72 9,29 8,49 9,06 8,15 8,72 
3Vocc 13,49 20,12 14,39 21,02 10,52 11,47 11,44 12,39 9,83 10,78 
4Vocc 16,94 26,08 17,84 26,98 * * 13,95 15,26 * * 

Vallès Oriental 
2Vori 11,28 15,85 12,18 16,80 7,23 7,88 8,95 9,61 * * 
3Vori 15,93 23,05 16,84 23,95 8,80 9,82 9,72 10,74 * * 
4VOri 20,97 30,93 21,86 31,83 12,69 14,12 10,85 12,28 * * 
Font: anàlisi pròpia de l'ATM'96 
* no hi han casos 
 
A partir d'aquests valors es poden extreure un seguit de conclusions, segons 
les diferents variables: 
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 Per modes 
 
Fent la mitja dels valors per corones s'obtenen els següents resultats 
 

Taula 6.62 - Taula resum de costos per corones 
Vehicle particular 

sense pàrking amb pàrking 
Autobús 
interurbà RENFE FGC Corona 

no ext ext no ext ext no ext ext no ext ext no ext ext 
1 7,98 10,98 8,88 11,89 7,92 8,36 6,78 7,21 7,81 8,23 
2 10,47 14,87 11,64 15,79 8,30 8,93 8,54 9,51 8,32 8,94 
3 14,99 22,04 15,90 22,96 9,37 10,38 10,41 11,42 10,69 11,70 
4 19,32 28,73 20,21 28,37 12,69 14,12 12,15 13,5 * * 

Font: anàlisi pròpia de l'ATM'96 
 
La relació cost-distància entre els diferents modes en la totalitat de la RMB 
mostra el següent comportament: 
 

Gràfica 6.4 

 
Com es pot observar, està diferenciada l'evolució del cost amb la distància pel 
transport públic i el privat. El cost per viatge és similar a l'alçada de la primera 
corona, però a partir d'aquí la progressió és molt més accentuada pel cotxe que 
pels altres modes, que presenten uns valors molt similars 
 
Tot seguit s'analitza l'evolució per a cada mode segons la comarca d'origen del 
viatge. En vehicle privat tenim al següent gràfic: 
 

Gràfica 6.5 
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La relació cost distància del vehicle privat té una evolució similar en les tres 
comarques. La corba corresponent al  Vallès Oriental mostra una relació 
lleugerament inferior que les altres dues. 
Pel que fa al transport interurbà per carretera, és té el següent gràfic: 
 

Gràfica 6.6 

 
Aquí els resultats són força dispars: mentre que el Baix Llobregat i el Vallès 
Occidental tenen valors similars (encara que el primer mostra una estabilització 
dels costos a la tercera corona), el Vallès Oriental dona una pendent similar 
però uns valors més baixos. Aquests resultats poden estar distorsionats degut 
a un baix nombre  de casos obtinguts de les enquestes. 
 
Pel que respecta a el transport ferroviari per Renfe s'obté el següent 
comportament cost demanda: 
 

Gràfica 6.7 

 
El comportament és similar, encara que al radi de la segona i tercera corones, 
els viatges procedents del Vallès Occidental mostren una progressió i uns 
valors superiors. 
 
En els viatges dels Ferrocarrils de la Generalitat, sobté el següent grafic: 
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Gràfica 6.8 

 
El comportament de les dues línies, del Vallès i del Llobregat és en aquest cas 
molt similar entre si i amb el corresponent a la Renfe. 
 
 

 Efecte de les externalitats 
 
La repercussió de les externalitats per a cada medi de transport analitzat està 
reflectida a la següent gràfica: 
 

Gràfica 6.9 

 
L'evolució de les externalitats al transport públic es semblant dins els diferents 
mitjans. Al transport privat en canvi, es pot observar una progressió molt 
superior fins al punt de doblar el cost total del viatge dels altres modes. 
 

Relació cost-distància en FGC (sense externalitats)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35

Distància, qm

C
os

t g
en

er
al

itz
at

, €

Baix Llobregat
Vallès Occidental

Efecte de les externalitats entre diferents modes 
(per corones)

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50

Distància, qm

C
os

t g
en

er
al

itz
at

, €

Cotxe amb ext.
Cotxe sense ext.
Bús amb ext
Bús sense ext.
Renfe amb ext.
Renfe sense ext.
FGC amb ext.
FGC sense ext.



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

 91

 
 Cost quilomètric 

 
Una dada significativa per poder avaluar el cost de cada mode és el cost 
quilomètric de cadascun. A la taula es troba, per a cada zona i corona de la 
RMB aquest cost: 
 

Taula 6.63 - Taula  de costos quilomètrics, €/km 
Vehicle particular 

sense pàrking amb pàrking 
Autobús 
interurbà RENFE FGC Zona 

no ext ext no ext ext no ext ext no ext ext no ext ext 
1a Corona 

1BL 0,64 0,86 0,71 0,93 0,61 0,64 0,56 0,60 0,60 0,63 
1Vocc 0,55 0,77 0,61 0,83 0,57 0,60 0,44 0,48 * * 
Mitja 0,59 0,81 0,66 0,88 0,59 0,62 0,50 0,54 0,60 0,63 

2a Corona 
2BL 0,53 0,75 0,57 0,80 0,43 0,46 0,39 0,47 0,41 0,44 

2Vocc 0,51 0,73 0,60 0,78 0,49 0,52 0,47 0,50 0,45 0,49 
2Vori 0,55 0,77 0,59 0,82 0,35 0,38 0,44 0,47 * * 
Mitja 0,53 0,75 0,59 0,80 0,42 0,45 0,43 0,48 0,43 0,46 

3a Corona 
3BL 0,47 0,69 0,50 0,72 0,27 0,30 0,30 0,34 0,35 0,38 

3Vocc 0,45 0,68 0,48 0,71 0,35 0,39 0,38 0,42 0,33 0,36 
3Vori 0,50 0,72 0,53 0,75 0,28 0,31 0,30 0,34 * * 
Mitja 0,47 0,70 0,50 0,73 0,30 0,33 0,33 0,36 0,34 0,37 

4a Corona 
4BL 0,49 0,71 0,51 0,64 * * 0,28 0,32 * * 

4Vocc 0,41 0,64 0,44 0,66 * * 0,34 0,37 * * 
4VOri 0,47 0,69 0,49 0,71 0,28 0,32 0,24 0,27 * * 
Mitja 0,46 0,68 0,48 0,67 0,28 0,32 0,29 0,32 * * 

Font: anàlisi pròpia 
* no hi han casos 
 
La diferència del cost per quilòmetre de viatge del cotxe respecte l'autobús 
continua sent considerable, i augmenta amb la distància recorreguda: de la 
primera a la quarta corona, els valors d'aquesta diferència és, respectivament, 
0,7 , 0,17, 0,2 i 0,2 €/km.  D'altre banda, els valors corresponents als modes 
ferroviaris es mantenen en el mateix ordre de magnitud que l'autobús. 
 
 
6.6. RELACIÓ COST DEMANDA 
 
Amb aquests resultats ja estem en disposició d'obtenir un dels principals 
objectius del present treball: la sensibilitat de la demanda dels diferents tipus de 
transport respecte el seu cost. Això ens podrà permetre estimar el sobrecost 
que el viatger mig de vehicle particular està disposat a assumir abans d'optar 
pel transport públic. 
 
El mètode que s'intentarà implementar es basa en el model de Merlin (Merlin, 
1963), que va ser d'aplicació a l'àrea metropolitana de París, basat en la 
superposició de que els usuaris sensibles al cost del transport, a la duració i al 
confort feien l'elecció modal després d'efectuar una estimació del pes global de 
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les tres variables. Per això es van fer una sèrie d'enquestes per a deduir els 
valors que els viatgers assignaven als temps de desplaçament i a la carència 
de confort. Utilitzant observacions que només diferien en el valor dels 
paràmetres considerats s'observà que les corbes de repartiment dels 
percentatges d'ús de modes concurrents eren equidistants i paral·leles, de 
forma que es varen obtenir un valor econòmic assignable al temps i un altre a 
les diferents formes d'incomoditat (esperes, transbord, marxa a peu, recerca de 
plaça d'estacionament...). 
 
Això permet obtenir el cost generalitzat de desplaçament utilitzant un cert mode 
de transport mitjançant la formula: 
 

Cg = M + l·t + S Uk·tk 
 
On M és el cost monetari, T el temps de viatge, tk el temps assignat a les 
diferents incomoditats. l i Uk  constants obtingudes a partir de l'enquesta. 
Al següent pas, a partir dels valors obtinguts el model procedeix al repartiment 
modal utilitzant corbes de demanda com la següent: 
 

Gràfica 6.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta corba podem estimar la demanda futurible davant de variacions del 
cost, producte d'actuacions sobre l'oferta com canvi en les tarifes de peatges o 
pàrkings, estalvis de temps traduïts a cost ... 
 
En el nostre cas, el primer pas de càlcul de costos ja està donat amb dos 
diferències de procediment d'importància: 
 

 Al model de Merlin s'avaluen tres variables: el valor monetari, el temps de 
trajecte i el confort associat a diversos factors del viatge. El factor del 
confort, en la nostra valoració no s'inclou, fet que s'haurà de tenir en compte 
a l'hora de treure conclusions. Notar que aquest factor afavoreix l'ús del 
vehicle particular de forma sovint decisiva. 
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A partir de les dades disponibles, es procedeix a trobar les corresponents 
corbes d'afectació i de demanda. Les primeres relacionen els percentatges de 
demanda de cada mode respecte la diferència del cost dels dos modes 
confrontats a cada corona. Les segones ho fan amb el percentatge acumulatiu 
a mesura que el cost augmenta. Aquí es consideren el viatge d'anada i tornada 
que correspon al recorregut fet en una jornada de treball. En quant als 
percentatges de viatges per a cada mode i corona, son extrets de l'anàlisi de 
l'enquestats. 
 
Els valors en base els quals es realitzen les corbes son els següents: 
 
 

Taula 6.63 - Paràmetres per a la corba d'afectació 
 Comparació cotxe - autobús  Comparació cotxe - transport públic 

Corona % bus % cotxe $(cotxe-bus) % total tp % total cotxe $(cotxe-TP) 
1 9,45 90,55 1,92 33,34 66,66 2,75 
2 5,91 94,09 6,68 37,83 62,17 6,51 
3 4,39 95,61 13,06 33,83 66,17 11,49 
4 3,5 96,5 15,04 27,82 72,18 15,58 

Els percentatges  s'han obtingut son respecte els dos modes corresponents ('anàlisi de l'enquesta, veure annexes) 
La diferència de costos s'han obtingut fent la mitja a les tres comarques analitzades 
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1 2320 100,00 3793 100,00 2,75 819 100,00 1,92 
2 1443 48,57 2371 51,10 6,51 149 20,95 6,68 
3 546 16,58 1068 20,53 11,49 49 6,56 13,06 
4 202 4,48 524 6,76 15,58 19 1,83 15,04 

Total 4511  7756   1036   
Els percentatges de cada mode són els acumulatius 

 
 
Es contrastarà primer la mobilitat en cotxe amb la d'autobús particular per ser 
mitjans concurrents i en competència directa en el temps i espai i els actors 
principals en el problema de la congestió. Després es compara d'una forma 
més general els viatges en cotxe amb el transport públic en general (aquest 
inclou bàsicament autobús interurbà i transport ferroviari).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 6.64 - Paràmetres per a la corba d'afectació 
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 Cotxe vs. autobús interurbà 
 
En aquesta comparativa, la corba d'afectació resultant  és la següent: 
 

Gràfica 6.10 
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Com es pot observar, la gràfica resultant mostra una tendència inversa de la que semblaria la 
lògica: amb un augment progressiu de la diferència de costos entre els dos modes, l’ús de 
l'autobús interurbà decreix i el del cotxe creix, amb una raó igual i de sentit contrari del 
0,23%/€.. Aquest apunta segurament dos factors: 
 

 Una deficiència en la cobertura i el servei de la xarxa d'autobús. També suggereix una 
manca de mesures per fomentar la intermodalitat (parks&ride...).  

 
 La interferència espacial excessiva entre ambdós modes que els igualen pel que fa a la 

velocitat comercial. 
 
Pel que fa a la corba de demanda, presenta el següent aspecte: 
 

Gràfica 6.11 
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A aquesta corba de demanda (acumulativa) es reflexa un comportament 
regular, amb una elasticitat major fins a la segona corona, d'un valor aproximat 
de -10,2 %/€., i menor més enllà d'aquesta amb un -4,8%/€.. 
 
Cal subratllar que per l'anàlisi de la corba sigui representatiu, cal comparar dos 
modes que siguin mínimament competitius i mútuament substituïbles en tot 
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l'àmbit d'estudi, fet que no és el cas de la RMB on, a la vista dels resultats, el 
paper del servei d'autobús interurbà és ben galdós.  
 
 

 Cotxe vs. transport públic 
 
La corba d'afectació resultant  és la següent: 
 

Gràfica 6.12 

Corba d'afectació: Cotxe vs Transport públic
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La comparació del comportament del vehicle particular amb la del transport 
públic, amb els modes ferroviaris integrats, presenta una tendència diferent a 
l'anterior. En el radi de la primera i segona corona hi ha un augment dels 
viatges en transport públic respecte el privat davant l'encariment d'aquest últim. 
Més enllà, la demanda del vehicle privat augmenta en forta progressió.  
 

Gràfica 6.13 

Corba de demanda - Cotxe vs transport públic
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El perfil de la corba del cotxe és en aquest cas més pronunciada que en el cas 
del transport en autobús, el que ens suggereix una major elasticitat, donat que 
la globalitat del transport públic suposa una major accessibilitat i diversificació 
d'alternatives que un sol mode (autobús).  Quantitativament l'elasticitat del 
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cotxe fins a la segona corona és d'un valor aproximat de -13 %/€., i menor més 
enllà d'aquesta amb un -4,9%/€.. 
 


