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7. DIFERENTS ACTUACIONS SOBRE LA OFERTA 
 
 
Com ja s’ha comentat, existeixen diverses possibles actuacions encaminades a 
reduir la congestió als accessos d’una ciutat, promovent l’ús del transport públic 
i captant-lo del privat. 
La viabilitat d'aquestes mesures dependrà de la resposta de la demanda que 
actuarà segons el cost (econòmic, de temps...) que hagi de pagar. 
 
Al present capítol es descriuen algunes d'aquestes mesures i s'intenta estimar 
la seva influència sobre la demanda, en l’àmbit de la RMB  
En definitiva, serà la magnitud del benefici sobre el viatger el que fomenti o no 
el canvi modal a favor del transport públic, i per tant de la societat.  
 
 
7.1. VARIACIÓ DE TARIFES DE PARKING A LA JORNADA DE TREBALL 
 
La tarifació de l’aparcament constitueix una de les eines més efectives per a la 
regulació del trànsit. Els objectius que persegueix són els següents: 
 

 Reduir la circulació de vehicles en hora punta, afavorint l’ús del transport 
públic. 

 Reduir el trànsit d’agitació de recerca d’aparcament. 
 Control dels diferents tipus de la demanda mitjançant la variació de la tarifa. 
 Facilitar la tasca del transport corresponent al sector terciari. 
 Facilitar l’aparcament nocturn de residents en el horari lliure de pagament. 

 
7.1.1. Estat actual de l'aparcament a Barcelona 
 
El sistema d’aparcaments urbans per a la jornada de treball presenta  una 
varietat de tipologies, les principals de les quals són les següents: 
 

 Aparcament gratuït: aplicat de manera general e indiscriminada constitueix 
un factor d’injustícia social i un fort estímul al transport privat. Dins de l'àmbit 
de la RMB es va substituint gradualment,  per aparcaments restringits o de 
pagament. 

 
 Aparcament de dotació mínima (DMA): és el que obligatòriament per 

qualsevol tipus de normativa, exigeix preveure un determinat número de 
places d’aparcament fora de la via pública, per a cada ús de sòl (comercial, 
de negocis, residencial). S’ha vist que les DMA no solucionen el problema 
de l’aparcament, ni per extensió el de la congestió, contaminació i augment 
d’energia. Al contrari, les DMA poden arribar a ser, tal i com estan 
establertes, una mesura més perjudicial (Shoup, 1994). Ja hi han ciutats 
que han optat per la limitació en la construcció de les places de pàrking, per 
evitar l’ús indiscriminat del cotxe. 

 
 Aparcament per a residents: aquests poden aparcar al carrer prèvia 

adquisició d’un permís, que assegura l’accessibilitat als residents a barris de 
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difícil aparcament. Implantat a alguns barris de Barcelona (p.e. el barri de la 
Ribera). 

 
 Aparcament de pagament o de rotació: el preu de l’aparcament és  el 

determinat per l’oferta i la demanda. És recomanable que es garanteixi un 
15% de places vacants per tal d’assegurar l’accessibilitat (Shoup). Cobrar el 
preu de mercat per estacionar a la via pública fomenta l’ús més racional de 
l’automòbil. En l’aparcament mixt, aquest tipus d’aparcament està combinat 
amb el de residents. 

 
 Zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, per al sector terciari, i de 

permanència limitada. 
 

 Aparcament privat, classificable principalment segons siguin de residència o 
bé de treball. 

 
L’aparcament públic de pagament o de rotació  és la mesura aplicada 
progressivament a Barcelona i amb millor resultat. Sembla lògic suposar que 
una limitació horària o un cobrament de tarifa el l’aparcament de destí ha 
d’implicar una racionalització i optimització en l’ús del transport privat. Cal 
constatar, però, per que aquesta mesura sigui efectiva ha d'haver-hi un 
compliment cívic per part dels conductors i una vigilància per part de les 
autoritats municipals. 
 
Actualment, l’oferta d’aparcament a Barcelona és la següent: 
 
 

Taula 7.1 - Tipologia de l'aparcament a Barcelona 
Tipologia Numero de places % sobre cotxes 

Places lliures 154540 25.5 
Zones de càrrega i descàrrega 5856 0.97 
Zona blava 5664 0.94 

Total places de superfície 166060 27.41
Places privades 294325 48.72 
Places públiques 143760 23.79 

Total places fora de calçada 438085 72.51
Total places cotxes 604145 100

Total places motocicletes 6640  
Total 610785

Font: Via Pública. Ajuntament de Barcelona 
 
 
La tipologia de l'aparcament emprada, segons l’anàlisi de l’enquesta de 
l’ATM’96, en els viatges de destí a Barcelona presenta la següent distribució: 
 

Taula 7.2 - Aparcament dels viatges d'accés a Barcelona 
Aparcament N. de viatges Percentatge 

Carrer gratuït 9512 18.9 % 
Zona blava 91 0.2 % 
Pàrking de pagament 35259 70.2 % 
Pàrking propi 3410 6.8 % 
Pàrking tendes 1749 3.5 % 
Pàrking estació 186 0.3% 
Total 50207 100 % 
Font: pròpia a partir de ATM’96 
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De l'estudi de l'enquesta s'obté que dels viatges d'accés a la ciutat, un 70% 
deixa el vehicle en aparcament de pagament (SMASSA, SABA o particulars), 
un 19% aparca gratuïtament, un 10% correspon a aparcament propi, d'oficina o 
tendes, un 0,2% deixa el cotxe a l'estació i només un 0,2% correspon a la zona 
blava. Així es té que el 70% de la demanda és actualment susceptible la 
variació tarifària: un augment del cost als aparcaments municipals comportarien 
el corresponent augment als aparcaments particulars que gaudeixen de llibertat 
tarifària i es regeixen per les lleis del mercat. El 19% dels cotxes que aparca 
gratuïtament son convertibles a zona blava per iniciativa municipal. En total es 
tenen un 90% del total dels viatges estan afectats per la variació tarifària. 
 
En quant a la titolaritat dels aparcament a la ciutat de Barcelona cohabiten 
diferents tipus d’aparcaments dels quals els més preponderants són: 
 
A la calçada: 

 
 Gratuïts 
 Zona blava (SMASSA), distribuïts per tota la ciutat i classificades segons 4 

zones amb tarifes diferents (veure capítol anterior). El plànol següent ubica 
aquestes zones 

 
 

Gràfica 7.1- Àrees de zona blava 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fora de la calçada: 
 

 De la societat municipal d’aparcaments (SMASSA). L’explotació es porta a 
terme en diverses modalitats: pagament per hores, amb abonaments o bé 
per a residents (per concessió municipal, amb una cessió de dret de 50 
anys). També hi ha 3 aparcaments per autocars. Dels primers en total hi ha 
30 aparcaments subterranis i 3 en superfície, dels quals 16 també son de 
residents. En total comprenen 17.872  places d’aparcament. El següent 
plànol els situa: 
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Gràfica 7.2 - Aparcaments de SMASSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Els aparcaments pertanyents a l'empresa SABA. 
 Els garatges privats. 

 
Un factor important que afecta a la duració dels viatges és la duració dels 
aparcaments a la calçada i varia en funció del motiu del viatge. Alexander 
estimava la següent distribució: 
 

Taula 7.3 - Duració estimada dels aparcaments 
Tipus de viatge Duració de l’aparcament 
Parada instantània 0-5 minuts 
Parada breu 0-15 minuts 
Gestions 0-30 minuts 
Serveis bàsics 1-4 hores 
Treball 0-8 hores 
Nocturn 0-15 hores 
Font: Alexander,1969 

 
En aquests valors intervenen altres factors com son la població, activitats 
pròpies de la zona, reglamentació de l’aparcament... 
 
Dins del temps d’aparcament cal observar el destinat a la recerca del mateix, 
que augmenta amb l’índex d’ocupació de les places. Aquesta etapa a 
Barcelona és particularment considerable dins el conjunt del viatge. Aquesta 
espera pot fer-se amb el cotxe parat (normalment en doble filera) o en 
moviment. Sigui com sigui produeix un trànsit d’agitació que interfereix de 
forma important a la circulació de pas.  
 
Si comparem els valors dels temps mitjos d’aparcament a diferents ciutats 
espanyoles: 
 

Taula 7.4 - Temps mig d’aparcament en diferents ciutats 
espanyoles  

Ciutats Temps (minut) 
Barcelona 8 

Bilbao 9,2 
Logronyo 3,5 
Madrid 13 

Sant Sebastià 23 



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

 101

Santander 6,5 
València 11 
Vitoria 5 
Mitja 6,25 

Font: Revista Consumer 2000 
                           
 
7.1.2. Regulació de la demanda amb variació tarifària 
 
És possible dissuadir de l'ús del vehicle privat augmentant el cost 
d'estacionament i encarint el cost del viatge.  
Geogràficament el cost de les tarifes d’aparcament és varia d'una població a 
una altre, segons el nivell de vida i la política de mobilitat seguida. A 
continuació es mostra les tarifes a diferents ciutats espanyoles: 
 
 

Taula 7.5 - Tarifes mitges d’aparcament en diferents ciutats espanyoles 
(en €/h) 

Ciutats En pàrking cèntric En zona blava 
Alacant 0,81 0,42 

Barcelona 1,51 1,34 
Bilbao 0,87 0,78 

Logronyo 0,54 0,57 
Madrid 1,5 0,48 
Màlaga 1,17 0,93 

Pamplona 0,6 0,36 
Sant Sebastià 0,88 0,86 

Santander 0,88 0,54 
València 1,33 0,48 
Vitoria 0,6 0,36 
Mitja 0,97 0,65 

 Font: Revista Consumer 2000 
 
La tarifa mitja als pàrkings cèntrics és, amb Madrid, les més cares de l'estat. En 
canvi, en zona blava és la més cara, molt per sobre de la resta de ciutats, 
inclòs de Madrid. 
 
A Barcelona les tarifes de zona blava més restrictives, en quant a cost i 
limitació horària són les corresponents a les zones més cèntriques  i amb més 
demanda. La tarifa d'aparcament és generalment constant amb el temps. 
 
El preu que s’estableixi com a pagament per aparcament en destinació, ha de 
determinar-se en funció d’uns criteris, com els següents: 
 

 El permís d’aparcament d’un resident ha de costar una suma similar a la del 
lloguer d’una plaça. 

 Les places de rotació han d’estar regulades mitjançant una tarifa no inferior 
a la d’una plaça fora de la via pública 

 La fixació de la tarifa ha de ser tal que es deixi un 15% de places 
desocupades per assegurar l'accessibilitat en qualsevol cas.  

 La progressió del cost de l’aparcament es pot ajustar segons el tipus de 
mobilitat que es desitgi: 

 Tarifa lineal com l'actualment existent. 
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 Tarifa progressiva (augmenta amb el temps): quan es vol estimular 
l’aparcament de curta durada. 

 Tarifa regressiva (disminueix amb el temps): quan es vol fomentar 
l’aparcament de llarga duració, bàsicament per motius de treball.  

 
Les gràfiques de la funció temps-tarifa en les tarifes variables mostren el 
següent comportament: 
 
 

Gràfica 7.3- Corbes de les tarifes progressiva i regressiva. 
 

 
On 
 
Trend

pro
: temps fins el qual la tarifa variable surt rendible en el mode progressiu 

respecte la funció de tarifa constant, incentivant l’estacionament de curta 
durada. 
 
Trend

reg
: temps a partir del qual la tarifa variable surt rendible en el mode 

regressiu respecte la funció de tarifa constant, per incentivar el mode-feina 
(d’estacionament mig de 9 h.). 
 
Tmitja: tarifa mitja per unitat de temps segons el preu de mercat: es prendrà de 
1,6€/h 
 

 Exemple de tairfatge variable 
 
Com a exemple pràctic, s'analitza una possible forma de tarifació. Per això 
s'establiran les següents condicions: 
Per la seva simplicitat s'opta per una funció de tarifa lineal i quebrada (es 
podrien emprar altres formules més afinades com les polinòmiques,...) 
L’àrea de la funció de tarifa (la tarifa a pagar) compresa entre el temps inicial i 
l’umbral de rendibilitat és igual al cost que costaria amb la tarifa mitja constant. 
S’acoten els valor a pagar a final de jornada, per no impossibilitar el tipus 
d’aparcament no desitjat en cas d’un viatge de necessitat. 
L'umbral de rendibilitat en la tarifa progressiva és prendrà de 30 minuts, i el de 
regressiva 6 hores. 
 
A partir de les hipòtesi comentades s’obtenen les següents funcions: 

Temps

Tarifa 
Umbral de 
rendibilitat

Trend
reg 

Tarifa regressiva 

Tmitja 

Temps 

Tarifa 
Umbral de no 

rendibilitat

Tarifa progressiva 

Trend
pro 

Tmitja
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Taula 7.6 - Exemple de tarifa progressiva 
Interval Tarifa progressiva Funció. Temps t, en hores Condicions de 

contorn 
Funció de tarifa, €/h f(t) = 0,8+3,2*t f(0)= 0,8 0<x<0,5 

Tarifa a pagar, € T(t)= 0,8*t+1,6*t2 T(0,5)=0,8 
Funció de tarifa, €/h f(t) = 2,2008+0,3982*t f(0,5)=2,4 x>0,5 

Tarifa a pagar, € T(t)= -0,3502+2,2008*t+0,1991*t2 T(8)=30 
 

Taula 7.7 - Exemple de tarifa regressiva 
Interval Tarifa regressiva Funció. Temps t, en hores Condicions de 

contorn 
Funció de tarifa, €/h f(t) = 3-0,5*t f(0)=3 0<x4 

Tarifa a pagar, € T(t) = 3*x-0,25*t2 T(4) = 8 
Funció de tarifa, €/h f(t) = 2-0,25*t f(8) = 0 x>4 

Tarifa a pagar, € T(t) = 2+2*t-0,125*t2 T(8) = 10 
 
A l’hora d’aplicar aquestes expressions es pot observar la seva efectivitat al 
llarg del dia. Així, a la següent taula es compara el pagament de cada tipus de 
tarifatge amb la tarifa constant: el sentit positiu dels valors és de benefici 
respecte la línia i el negatiu de perjudici (caselles ombrejades).   
 
 

Taula 7.8 - Comparació entre funcions de tarifa 
Tipus de tarifa Temps d'aparcament 

 10 min 30 min 1h 2h 4h 6h 8h 
Lineal (1,6€/h) 0,27 0,8 1.6 3,2 6,4 9,6 12,8 
Progressiva 0,18 0,8 2,05 4,85 11,64 20,02 30 

Diferència prog-linial 0,09 0 -0,45 -1,65 -5,24 -9,27 -17,2 
Regressiva 0,49 1,44 2,75 5 8 9,5 10 

Diferència regr-linial -0,22 -0,64 -1,15 -1,8 -1,6 0,1 2,8 
 
 
Gràficament, les tarifes a pagar en funció de la durada de l'aparcament, es 
mostren gràficament: 
 

Gràfica 7.4- Corbes de tarifa 

Corbes de tarifa
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Efectivament la tarifa progressiva és rendible respecte a la lineal fins als 30 
minuts que pot durar una viatge de gestions. Més endavant la pèrdua 
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econòmica s’accelera, fins al valor limitat de 30 €  si es deixa el cotxe tota la 
jornada (8hores). 
Contràriament, la tarifa regressiva comença a ser rendible a partir de la sisena 
hora amb un estalvi de 2,8 € respecte a la tarifa constant en tota la jornada. 
El marge de rendibilitat es pot variar tot variant el tipus de funció i les 
condicionaments de partida, per ajustar a la demanda desitjada. 
 
Cal fer l’observació de que el sistema de tarifa progressiva pot induir a la 
picaresca: que per un aparcament de llarga duració, l’usuari pugui anar fent 
pagaments successius dins del umbral de la rendibilitat. Això, no obstant, 
voldria dir que durant al llarg de tota la jornada s'ha d’anar  extraient els tiquets 
cada 30 minuts, pràctica força molesta pel mateix individu. És un motiu pel qual 
convé minimitzar el possible el temps umbral el sistema progressiu. D’altra 
banda, aquest fet hauria de ser objecte de vigilància especial per part dels 
agents competents. 
 

 Efectes de la variació tarifària sobre la demanda 
 
A partir dels resultats obtinguts a l'anterior apartat, es veurà l'efecte que tindrà 
un increment de l'aparcament associat al transport privat sobre la demanda 
d'aquest. 
La forma d'estimar la tendència al traspàs de viatgers al transport públic és a 
partir de la corba de demanda: un encariment del viatge en cotxe produirà una 
disminució en la demanda, en benefici de l'altre mode. En aquest cas, el mode 
de comparació és l'autobús interurbà donat que competeix directament amb el 
vehicle particular i que pot garantir una accessibilitat similar.   
 
La corba de demanda és la següent: 
 
 

Gràfica 7.5 
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La variació de la demanda davant d'un increment de preu dependrà de la 
pendent de la corba de demanda. Es pot distingir dues pendents diferenciades: 
 

 A la primera corona, a l’abscissa de diferència de preu de 4,76 €,  el 
pendent mig obtinguda a partir dels dos primers punts en dona un valor de - 
10,2 %/€. 
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 A partir de la segona corona, la pendent es considerarà un pendent mig és 
de -4,8%/€. 

 
Això ens porta a la conclusió que una variació del cost del cotxe sobre l'autobús 
en la proximitat de Barcelona té una repercussió superior (aproximadament el 
doble) sobre la decisió modal dels viatges provinents de més lluny. Com ja es 
suposava, hi ha una major dependència del cotxe a la perifèria en gran part 
deguda a la poca cobertura del servei d'autobús. 
 
Si la comparació es realitza del cotxe vers el transport públic global, s'obtenen 
una valors lleugerament superiors de captació de viatges: fins a la segona 
corona és d'un valor aproximat de -13 %/€., i menor més enllà d'aquesta amb 
un -4,9%/€.. 
 
7.2. CARRILS RESERVATS BUS/VAO 
 
Aquest sistema és una idea posada en pràctica inicialment en els EEUU. La 
primera experiència va tenir lloc fa 23 anys i el seu desenvolupament a 
Nordamèrica ha estat espectacular.  
 
A la RMB, aproximadament un 30% dels viatges en transport públic es fan en 
autobús. Altres ciutats han entès la importància de potenciar l’autobús per 
incrementar l’ús del transport públic. Així, per exemple, Madrid té el triple 
d’usuaris que Barcelona en autobús, mentre que en els sistemes ferroviaris té 
només el doble de passatgers. 
 
La forma més eficient avui de potenciar l’autobús és fer que els seus 
recorreguts no interaccionin amb el trànsit de vehicles privats i per fer-ho cal 
ampliar la xarxa de carrils bus. Si l’autobús es mou ràpid serà més atractiu i el 
faran servir més persones. 
 
A més del carril BUS, existeix la calçada anomenat BUS/VAO és aquella 
reservada a l’ús exclusiu d’un cert tipus de vehicles: els autobusos i turismes 
que tinguin un número mínim de passatgers (generalment més de  2 o 3). 
Aquests vehicles es denominen "Vehicles amb Alta Ocupació" (VAO). La 
calçada BUS/VAO, en definitiva, consisteix en una ampliació del concepte de 
"carril-bus" que inclou una certa categoria de vehicles lleugers.  
 
El carril BUS/VAO estan especialment recomanats pels accessos a les grans 
aglomeracions urbanes degut a una sèrie d'avantatges com són: 
 

 En cas d'un bon funcionament una vegada implantats, permeten uns 
reducció del temps total de viatge dels usuaris de la via mitjançant la 
disminució del temps de viatge dels usuaris del carril BUS/VAO. 

 Disminució dels nivells de contaminació i nivells sonors, gràcies a la 
disminució de vehicles en circulació (per canvi modal) i a la millora en la 
fluïdesa del trànsit (disminució de la congestió) 

 Reducció de l'ocupació de la via, aconseguint un allargament de la vida útil 
de la mateixa i endarrerint la necessitat de futures ampliacions.  
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No obstant, cal també tenir en compte una sèrie d'arguments esgrimits en 
contra de la implantació d'aquest tipus d'actuacions, com per exemple: 
 

 La incertesa sobre l'acceptació per part dels usuaris del canvi modal. 
 La interpretació de la implantació d'aquest tipus de mesures com una 

restricció als drets de mobilitat individual del ciutadà modern. 
 Objeccions sobre les dificultats tècniques que comporta l'organització i 

gestió d'un sistema encaminat a segregar fluxos de vehicles en funció de la 
seva actuació. 

 
Un estudi de viabilitat acurat haurà de valorar, per a cada cas concret, tota una 
sèrie de paràmetres com són les característiques de la demanda, el perfil 
socio-econòmic de la població afectada a la zona d'estudi i condicionaments 
físics de la pròpia actuació. 
 
Es poden apuntar, però, una sèrie de regles pràctiques obtingudes de 
l'observació d'experiències anteriors en la implantació d'un carril BUS/VAO per 
a la gestió del trànsit: 
 

 La ruta objecte d'anàlisi ha de presentar congestió de forma habitual. 
 El carril BUS/VAO presenta les millors perspectives de funcionament 

sempre i que s'implanti com un afegit més a la infrastructura existent, 
presentant majors dificultats quan la seva instal·lació comporta una 
disminució del nombre de carrils d'ús general que posseeix la via objecte 
d'estudi. 

 Una mesura recomanable per incrementar les prestacions dels carrils 
BUS/VAO és el de disposar d'intercanviadors de transport i/o aparcaments 
de connexió (park&ride) per facilitar l'intercanvi modal. 

 
En gran part dels casos, es defineix com a vehicle d'alta ocupació aquell que té 
més d'una persona (VAO 2+) o bé el que té més de dues persones (VAO 3+). A 
priori aquesta última  estratègia sembla ser la més favorable, en tant  que 
suposa incrementar l'ocupació mitjana del carril, reduint el nombre de vehicles 
circulant amb les conseqüents  millores mediambientals i de reducció de la 
congestió de la xarxa viària. L'inconvenient fonamental, però, es troba en la 
dificultat afegida als usuaris per aconseguir organitzar desplaçaments de tres o 
més persones en el mateix vehicle. Les experiències més usuals han optat pel 
criteri VAO 2+.  
 
Cal destacar que per aquest sistema sigui efectiu s’ha d’assegurar 
l’accessibilitat de les línies d’autobusos en: 
 

 Origen: en les poblacions (Sabadell, Ripollet, Sant Feliu de Llobregat,...), en 
punts on es pugui connectar amb altres modes de transport públic, o bé en 
aparcaments de dissuasió (“parks&ride”) en vies d’alta capacitat pels 
usuaris de vehicle privat, que no disposin una cadena modal de transport 
públic factible. 

 Destí: Les línies han d’arribar, amb carril Bus reservat en el tram urbà a 
centres de connexió multimodal: Fabra i Puig, Sagrera, pça. Espanya, pça. 
Catalunya, etc.. 
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En l’àmbit dels accessos a Barcelona, aquesta mesura pot ser rentable a les 
vies que presenten més problemes de congestió. L’experiència diària persisteix 
a assenyalar els mateixos punts crítics de congestió, que són, principalment: 
 

 Corredor del Vallès: a la C-58 a la seva connexió amb l’A7, al PK 7084, al 
seu pas per Terrassa, Sabadell i a l’arribada a la Trinitat. 

 Corredor del Llobregat: la A-2, al tram comprès entre la bifurcació amb la 
N-II (vora St. Feliu del Llobregat) i l’entrada a la Diagonal. 

 Corredor del Maresme: la C-31, al tram de Ronda Litoral a Glòries i a 
l’alçada de Badalona. 

 Corredor del Garraf: la C-31 al seu pas per plaça Cerdà. 
 
D’aquests, els accessos més crítics pel volum de trànsit i de retencions diàries 
són els dos primers, pel que s’avaluarà en ells la viabilitat de la implantació de 
carrils Bus/Vao. 
 
 
7.2.1. Carril Bus/Vao a l'autopista C-58 
 
Els nivells de l'autopista C-58 demostren que aquesta via funciona 
congestionada moltes hores del dia. 
La xarxa ferroviària també es troba prop de la seva saturació i la seva captació 
ferroviària està a prop del seu nivell màxim, ja que la major part de possibles 
passatgers en les distàncies a peu (500-600 m) de les estacions ja utilitzen el 
tren. A l'eix d'FGC la demanda ha arribat en hores punta al grau màxim de 
capacitat, que només es pot ampliar a partir d'actuacions importants (augment 
d'un cotxe en les expedicions, que comporta la remodelació de totes les 
estacions; o augment de la freqüència, que comporta establir un servei 
llançadora en el ramal Tibidabo i aprofitar tota la capacitat de la línia fins a Sant 
Cugat). Per assolir una nova captació massiva és indispensable línies 
d'aportació en bus i aparcaments tipus P&R. 
 
La majoria de viatges entre el Vallès Occidental i Barcelona entren pel corredor 
del Besòs, que alberga l'autopista C-58 i la línia de Renfe. A partir de la pròpia 
experiència i dels resultats obtinguts a l'enquesta de mobilitat obligada, es pot 
deduir que 
 

 Els viatgers que accedeixen a Barcelona des de l'eix Besòs tenen certa 
facilitat per arribar a la zona nord de la ciutat i per aparcar a la capital, 
malgrat la congestió del trànsit en les hores punta a la C-58. 

 Dintre del propi centre de Barcelona disminueix la facilitat per recórrer 
distàncies i per aparcar. 

 Fins i tot a l'entrada a la ciutat, al voltant de la Meridiana-Fabra i Puig (amb 
bona comunicació amb autobús), no hi ha una captació prou significativa. 

 
L'autopista C-58 és la via que més trànsit suporta a l'altura de la primera corona 
metropolitana amb un 50% dels 260.000 vehicles de l'eix del Vallès i encara un 
70% dels del corredor occidental. També és la via que més trànsit suporta a 
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l'alçada de la segona corona, amb un 40% dels 315.000 vehicles de l'eix del 
Vallès i un 64% dels del corredor occidental. 
 
Així, l’inici d’un futur carril BUS/VAO  pot ser variable depenent de quin es 
vulgui que sigui la seva àrea d’influència. L’anàlisi de l’enquesta revela que la 
concentració de la demanda del transport públic col·lectiu per aquest corredor 
es concentra a la zona de Cerdanyola, Santa Perpetua i Barberà. Es dedueix 
també que la demanda a la tercera corona és de l’ordre de 8 vegades menor 
que a la segona que és on es concentra la demanda.  
Com a primera alternativa i tenint en compte que tant Terrassa com Sabadell 
estan coberts pel Ferrocarril de la Generalitat, sembla factible que el possible 
carril comenci a Ripollet, on podria haver-hi un Park&Ride de capçalera per 
absorbir part dels viatges en cotxe. El final d’aquest carril estaria al Nus de la 
Trinitat, el que totalitzaria una longitud d’uns 5500 metres. 
La segona possibilitat consistiria que el carril es perllongués fins a Terrassa 
abarcant els dos nuclis principals de generació de viatges, Sabadell i Terrassa, 
amb els corresponents aparcaments d'intercanvi modal. 
 
El carril que s’analitza seria per la C-58, de la sortida de Ripollet al nus de 
la Trinitat, amb 5,5 quilòmetres de longitud. 
 

 Demanda: les línies d’autobusos i els passatgers que circulen diàriament 
per la C-58 són les següents: 

 
Taula 7.9 - Servei d'autobús interurbà d'accés per la C-58 

Empresa Itinerari Exp./sentit. 
Feiners 

Exp/sentit 
Hora Punta* 

Feiners 

Exp/sentit 
Hora Punta 
Matí Feiners 

Passatgers 
/exp. en hora 

punta 

Passatgers 
Hora Punta Matí 

Feiners 
Font S.A. 

V20 Ripollet - Bcn 32 13 7 49 343 

Sarbus 
A2 Badia - Bcn 57 27 14 49 686 

Sarbus 
A1 Sabadell-Bcn 33 14 7 49 343 

Total  122 54 28  1372 
*hora puntes: 6:00 a 9:00 i 18:00 a 21:15  
Font: DPTOP    

 
 
No s’inclouen les línies que circulen per la N-150, al ser serveis de tipus 
col·lector de caire més local. Tampoc es consideren les línies d’àmbit regional i 
de baixa freqüència (p.e. Hispano- Igualadina). 
 

 Característiques del recorregut: es distingiran les variables corresponents 
a hora punta, i a l’hora vall, considerant la circulació del vehicle lliure, en 
una via sense trànsit: 

 
Taula 7.10 - Característiques de recorregut per la C-58 

Hora Temps Velocitat mitja Font 
Vall Tvall = 10 minuts Vvall = 54 km/h Operador, conductors 

Punta Tpunta = 17 minuts V*punta = 32 km/h Medicions pròpies a les 8:30am 
* velocitat mesurada sense incidents singulars: accidents, avaries... 

 
 



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

 109

 Valorització de l’estalvi de temps: es fa la hipòtesi que el temps i velocitat 
en un futur carril Bus/Vao no presentaria congestió, i per tant serien les 
mateixes que a l’hora vall. L’estalvi de temps és de 7 minuts, com es 
dedueix del punt anterior. Aquests temps valorat econòmicament equivalen 
a 0,805 €. Cal subratllar que l'estalvi de 7 minuts és el del trajecte sense 
incidents com avaries o accidents. Al ser aquests a la resta de carrils 
freqüents s'ha de considerar que el temps d'estalvi sovint seria bastant 
superior. D'altre banda, en el cas que s'optes l'alternativa no desitjable de la 
utilització com a carril reservat un d'existent, la densitat de trànsit i per tant 
la velocitat ala carrils de circulació comuna disminuiria considerablement, 
amb un augment important del temps d'estalvi. 

 
L’avaluació dels costos amb aquest descompte de temps en l’autobús i amb els 
vehicles d’alta ocupació, en l'àmbit de la comarca del Vallès Occidental és el 
següent: 
 

Taula 7.11 - Estalvi de cost amb carril BUS/VAO a la C-58, € 
Vehicle particular 

sense pàrking amb pàrking 
Autobús 
interurbà RENFE FGC 

Zona 
actual amb 

BUS/VAO actual amb 
BUS/VAO actual amb 

BUS/VAO actual actual 

1Vocc 7,65 6,84 8,55 7,74 7,92 7,11 6,2 * 
2Vocc 9,09 8,28 10,80 9,99 8,72 7,91 8,49 8,15 
3Vocc 13,49 12,68 14,39 13,58 10,52 9,71 11,44 9,83 
4Vocc 16,94 16,13 17,84 17,03 * * 13,95 * 
* no hi han casos a l'enquesta 
 
Aquest estalvi de cost aplicat sobre la corba de demanda (cotxe vs. autobús 
interurbà) de l'apartat anterior i prescindint de la primera corona que només 
inclou un municipi (Montcada i Reixac), estarem en la franja del gràfic en que la 
relació és de 4,8%/€. Suposant que l'esmentada corba s'ajustés a la realitat, el 
percentatge de viatgers que passarien del vehicle particular a l'autobús seria 
del 4 %. 
 
Així, dels aproximadament 120.000 vehicles privats que circulen diàriament per 
aquesta via, la xifra disminuiria a 115.200 vehicles. La diferència es sumaria als 
25.971 viatges en autobús que diàriament transiten per la C-58, arribant als 
30.800 (un  19 % més de la demanda actual). 
 
A partir de l’estudi de 1993 finançat a parts iguals entre l’EMT, el MOPT i la 
FECAV s’estima que el cost quilomètric d’instal·lació d’aquests carrils bus/Vao 
(vehicles d’alta ocupació) és de 10 MPTA/km, o sigui de 55 MPTA (per sentit, 
en PTA de l'any 1993) en total en  el nostre cas (sense comptar el tram urbà). 
Considerant la construcció del carril en ambdós sentits, al cost de l'any 2002, 
aquest puja a 800.000 € (131,5 MPTA, estimant la inflació anual al 2%). 
 
Seria interessant que la línia d'autobús tingués una combinació múltiple de 
línies de bus des de Terrassa per la C-58, amb carril bus i bifurcació a Badia 
del Vallès: una línia cap a Trinitat, Sagrera i Diagonal Mar i una altra línia pel 
possible futur Túnel d'Horta cap a Alfons X i amb final a la Vila Olímpica. Convé 
també que hi hagi línies d'aportació des de les urbanitzacions del Vallès. 
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7.2.2. Carril Bus/Vao a l'autopista A-2 
 
Les diferències de comportament entre corredors en els accessos a 
l'aglomeració central són encara força baixos, amb una excepció. Mentre que el 
pes del transport públic col·lectiu es manté entre el 18,4 % i el 24,3% en quatre 
dels corredors (els dos litorals i els dos Vallesos), el del Llobregat baixa fins al 
9,8%. Sembla que valors amb un ordre de magnitud del 20% serien coherents 
amb l'atenuació del paper del transport públic amb els desplaçaments a major 
distància del centre d'aglomeració, i que en el cas del corredor del Llobregat 
pot veure's rebaixat aquest percentatge pel volum de trànsit de pas per l'A-7, en 
contrast amb el trànsit per la resta de corredors, més metropolità. 
 
Actualment, es calcula que cada dia entren per l’A-2 a Barcelona uns 400 
autocars, entre autobusos regulars i discrecionals. Aquests autobusos porten 
una mitjana de 18.000 persones Queda doncs justificada la creació d’un carril 
bus, a l’entrada a Barcelona per l’autopista A-2. Per establir l’inici d’aquest 
carril, s’observa en la demanda de l’autobús en l’àrea d’influència de l’A-2. De 
l’anàlisi de l’enquesta resulta: 
 

Taula 7.11 - Generació en autobús de viatges del Baix Llobregat 
Corona 1  n. viatges Corona 2  n. viatges 

Cornellà del Llobregat 26 Cervelló 15 
Esplugues de Llobregat 52 Corbera de Llobregat 4 
Sant Boi del Llobregat 20 Molins de Rei 8 
Sant Feliu del Llobregat 98 Pallejà 5 
Sant Joan Despí 59 El Papiol 5 
Sant Just Desvern 14 St Andreu de la Barca 0 
  Sta. Coloma de Cervelló 0 
  Torrelles de Llobregat 6 
  Vallirana 19 

Total 269  62 
Font: Anàlisi de l'ATM'96 

 
Com es pot veure la demanda es concentra majoritàriament en el si de la 
primera corona. Aquest fet, juntament amb que el punt de congestió coincideix 
al límits d’aquesta, justifica el fet de implantar l’inici del futur carril a l’alçada 
de Sant Feliu de del Llobregat, abans de la bifurcació de l’A-2 i la N-II, pel 
PK 8.000 i el final a la Diagonal, a la Zona Universitària, al PK 0.000. La 
longitud total seria, doncs, de 8 quilòmetres. 
 

 Demanda: les línies d’autobusos i els passatgers que circulen diàriament 
per la A-2 són les següents: 

 
Taula 7.12 - Servei d'autobús interurbà d'accés per la A-2 

Empresa Itinerari Exp./sentit. 
Feiners 

Exp/sentit 
Hora Punta* 

Feiners 

Exp/sentit 
Hora Punta 
Matí Feiners 

Passatgers 
/exp. en hora 

punta 

Passatgers 
Hora Punta 
Matí Feiners 

Soler i 
Sauret –

L57 
Molins  - Bcn 17 10 7 49 343 

Soler i 
Sauret –
L64/68 

Molins  - Bcn 18 2 0 49 0 

Soler i 
Sauret St Vicenç-Bcn 21 7 2 49 98 
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L-61 
Mohn  - 

L63 Palau - Bcn 10 6 6 49 294 

Mohn  - 
L64/68/69 

Martorell - 
Bcn 18 4 0 49 0 

Total  84 29 15  735 
Font: DPTOP 
*hora puntes: 7:30 a 10:00 i 18:00 a 20:00 (DGPT)    

 
 

 Característiques del recorregut: es distingiran les variables corresponents 
a hora punta, i a l’hora vall, considerant la circulació del vehicle lliure, en 
una via sense trànsit: 

 
Taula 7.13 - Característiques de recorregut per la A-2 

Hora Temps Velocitat Font 
Vall Tvall = 9.5 minuts Vvall = 51 km/h Medicions pròpies, conductors 

Punta Tpunta = 20 minuts Vpunta = 24 km/h Medicions pròpies a les 8:30am 
 
 

 Valorització de l’estalvi de temps: es fa la hipòtesi que el temps i velocitat 
en un futur carril Bus/Vao no presentaria congestió, i per tant serien les 
mateixes que a l’hora vall. L’estalvi de temps és de 10,5 minuts, com es 
dedueix del punt anterior. Aquest temps valorat econòmicament equivalen a 
1,621 €. 

 
L’avaluació dels costos amb aquest descompte de temps per al vehicle 
particular i l’autobús dona els següents resultats:  
 

Taula 7.14 - Estalvi de cost amb carril BUS/VAO a la A-2, en € 
Vehicle particular 

sense pàrking amb pàrking 
Autobús 
interurbà RENFE FGC 

Zona 
actual amb 

BUS/VAO actual amb 
BUS/VAO actual amb 

BUS/VAO actual actual 

1BL 8,30 7,09 9,21 8 7,92 6,71 7,35 7,81 
2BL 11,03 9,82 11,93 10,72 8,95 7,74 8,18 8,49 
3BL 15,56 14,35 16,47 15,26 8,80 7,59 10,06 11,55 
4BL 20,04 18,83 20,94 19,73 * * 11,65 * 

* no hi han casos 
 
Es contrasta de nou l'estalvi de cost aplicat sobre la corba de demanda (cotxe 
vs. autobús interurbà). En l'àmbit dels viatges provinents de la primera corona 
l'apartat (estimats en el 49 % del total en vehicle particular i 63 % en autobús 
interurbà, segons l'anàlisi de l'enquesta), estarem en la franja del gràfic en que 
la relació percentatge-diferència de cost és de 10,2 %/€  i per tant hi haurà un 
16,5 % de traspàs del vehicle privat al públic. A partir de la segona corona 
aquesta relació és del 4,8 %/€ amb un corresponent 7,8 % de traspàs (sobre el 
51% del total de viatges en vehicle privat al 37% en autobús).  
 
Actualment, dels aproximadament 88.000 vehicles privats que circulen 
diàriament per aquesta via, els 43.120 que provindrien de la primera corona 
disminuirien a 36.000 vehicles amb la implantació del carril BUS/VAO. A partir 
de la segona corona, els 44.880 viatges restants disminuirien fins a 41.400 
viatges. 
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Igualment dels 10.200 viatges realitzats en autobús per aquesta via, i suposant 
que els ciutadans "fugits" del cotxe es passessin tots a l'autobús, dels  6.426 de 
la primera corona augmentarien fins a 13.500 (un 110% més de viatges), i els 
3.774 restants ascendirien fins a 7.200 (un 92 % més de la demanda actual). 
 
De la mateixa manera que abans, el cost de la construcció del carril en ambdós 
sentits ascendeix aproximadament a un total de 1.164.000 € de l'any 2002 (191 
MPTA). 
 
De tot l'esmentat per aquest accés caldria estudiar detingudament l'efecte que 
produirà en un futur pròxim l'entrada en funcionament del tramvia del Llobregat 
i la seva corresponent absorció de viatgers. 
 
Tant en el cas de la C-58 com en el de la A-2, de l'estalvi calculat caldria 
descomptar, si s'escaigués, la tarifa de la instal·lació del park&ride. Per a una 
major incentivació del sistema, és desitjable que el cost fos gratuït (integrat dins 
el cost del bitllet), tal com ho porta a terme per exemple els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya en algunes de les seves estacions ( Hospital 
General,...). 
 
 
7.2.3. Actuacions complementàries 
 
Per que el sistema de carrils BUS/VAO fos eficient, caldria portar a terme un 
seguit d'actuacions complementàries, necessàries per fer que el funcionament 
global del sistema sigui efectiu en accessibilitat i rapidesa: 
 

 Protecció la circulació dels autobusos interurbans a les entrades dels 
principals nuclis com Sant Joan Despí, Sant Feliu del Llobregat, Molins de 
Rei, Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola, davant la interacció 
amb el trànsit privat. Les mesures consistirien bàsicament en la priorització 
semafòrica, instauració de carrils-bus i d'obres puntuals per segregar aquest 
carril de la resta del viari. El cost d'aquestes mesures s'estimen en 360.000 
€ per ciutat  (50MPTA de l'any 1993). 

 Perllongació dels serveis interurbans d'autobusos fins al centre de la ciutat, 
mitjançant carrils bus, dels serveis que actualment acaben a Fabra i Puig 
(per la C-58) o a la plaça Francesc Macià (per l'A-2). Al primer cas el trajecte 
podria ser Avinguda Meridiana, Aragó, Pau Clarís i Ronda de Sant Pere 
(aquests últims ja disposen de carril exclusiu), fins arribar a plaça Catalunya, 
cobrint un gran nombre de nodes de connexió de Metro. En el cas de 
l'entrada per Avinguda Diagonal, un trajecte òptim seguiria pel carrer 
Numància, Tarragona e inclús Gran Via de les Corts Catalanes, connectant 
respectivament amb l'estació de Sants, la de la plaça d'Espanya i la de 
plaça Catalunya. Igualment aquesta mesura aniria acompanyada d'obres 
puntuals i de priorització semafòrica per a garantir una velocitat comercial 
mínima. 

 Instauració d'un nou servei d'autobusos en carril BUS/VAO, a través del 
túnel de Vallvidrera, unint les poblacions de Terrassa, Rubí, Sabadell i Sant 
Cugat (amb possibles variants per a poblacions veïnes), i complementant 
l'accessibilitat de les línies dels FGC, a les zones no servides per aquests. 
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L'interval de pas es pot establir entre els 10 i 15 minuts per a cada ramal 
(que s'unirien a Sant  Cugat del Vallès). S'estima que aquest servei podria 
assolir una velocitat de 35km/h, una velocitat superior a la dels autobusos 
que operen a l'entorn del corredor i si es prenen mesures de protecció 
davant de la interacció amb la resta de trànsit. Aquesta línia (anomenada 
Vallès-Exprés) precisaria 28 autobusos, amb un cost total de 5,06M€ i 
recorreria 3,7MKM anuals (Font: Estudi sobre el Transport Públic entre 
Barcelona i les Comarques del Vallès, UPC-Lamot). El peatge podria ser 
gratuït pels autobusos i per als vehicles amb 3 o més ocupants. 

 En el cas del sistema BUS/VAO de la C-58, s'ha de permetre la gestió del 
carril segregat de forma que, quan convingui (excés de vehicles d'alta 
ocupació provinents de la C-33, que comprometin la fluïdesa de circulació 
dels a autobusos) sigui exclusiu per al bus. El bloqueig es realitzaria 
mitjançant un sistema d'informació dinàmica a temps real flux amunt de la 
C-58, prohibint temporalment l'ús del carril pels vehicles privats. 

 Instauració de gratuïtat de peatge per als autobusos i vehicles d'alta 
ocupació. 

 Implementació d'uns xarxa de Parks&ride per afavorir la intermodalitat, com 
s'explica tot seguit. 

 
7.3. IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE “PARK&RIDE” 
 
Es proposa la implantació d'una xarxa de "Park and Ride" (P&R) com a 
implement necessari per als carrils reservats BUS/VA per a multiplicar de forma 
considerable l'accessibilitat del sistema i augmentar l'àrea d'influència del 
sistema. 
Els Park&Ride o aparcaments de dissuasió són intercanviadors de transport, 
normalment a les afores d’una ciutat, en el que es produeix una transferència 
modal entre vehicle privat i vehicle públic. Aquest sistema s’ha aplicat en 
moltes ciutats, com Cambridge, Munic i Oxford entre d’altres.  
En els aparcaments de dissuasió es produeixen altres activitats. Una 
s’anomena Kiss&Ride (K&R) i és l’acció de les persones que van del domicili a 
l’estació en vehicle privat com a acompanyants, es baixen per a agafar el 
transport públic i el conductor continua el viatge cap al seu destí. També es 
practica el Bike&Ride (B&R) en el que el mode d’accés a l’estació és la 
bicicleta. A l’acte d’anar a l’estació per a recollir a una persona que arriba en 
transport públic per a continuar junts el viatge en vehicle privat es coneix com a 
Wait&Ride (W&R).  
 
L’objectiu principal  d'aquestes instal·lacions és la reducció de la congestió 
durant les hores punta a les vies principals d’accés al centre de la ciutat, 
captant viatgers recurrents que en un altre cas farien el viatge en vehicle privat. 
A més poden existir altres objectius: 
 

 Reducció notable de congestió a la ciutat. 
 Reducció del número de cotxes aparcats al centre de la ciutat. 
 Augment dels usuaris al transport públic, fomentant l’ecomobilitat. Reducció 

del impacte medioambiental. 
 Reducció del cost de la mobilitat general. 
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Així, les condicions necessàries per a establir un sistema d’aparcaments de 
dissuasió són: 
 

 Problemes de congestió als accessos principals als accessos de la ciutat a 
les hores punta. 

 Zones amb baixa densitat de població que dificulti l’establiment d’un bon 
servei de transport públic capil·lar. 

 Índex de motorització alts. 
 Localització majoritària de feina a la ciutat. 
 Dificultat d’aparcament al centre de la ciutat. 
 Existència d’un bon servei de transport públic que connecti alguns punts de 

la perifèria amb el centre. 
 Existència d’una bona xarxa de carreteres que comuniquin les zones 

residencials amb les parades de transport públic. 
 
Els aparcaments de dissuasió son una mesura de gestió de la demanda, 
l’eficiència dels quals és petita si es prenen com una mesura aïllada, pel que 
tenen d’estar immersos en la política general de transports de la seva àrea 
d’influència (Speyer, 1996). 
 
Segons el seu àmbit d’influència, hi ha principalment tres tipus d’aparcaments 
de dissuasió: 
 

 Territorials 
 D’accés a la ciutat 
 D’accés al centre de la ciutat 

 
Uns altres criteris de classificació són els següents 

 D’estructura o de superfície. Dependrà en gran part del cost del sòl. 
 Dintre o fora de l’àrea urbana. 
 A llarga, curta o mitja distància del centre de la ciutat, depenent de la mida 
de la ciutat i el sistema de transports. 

 Segons el transport públic associat: el ferrocarril exigeix molta més rigidesa 
que l’autobús. A Gran Bretanya sovintegen els basats en autobusos, mentre 
que en altres països (Alemanya, França) són majoritaris els basats en el 
ferrocarril. 

 D’ús exclusiu (per a viatges multimodals) o compartit, sent més eficient el 
primer. 

 Ús lliure o de pagament: els sistemes d’expedició i control condicionen el 
seu disseny, a més els usuaris exigeixen millors condicions en el cas 
d’haver de pagar. 

 
La seva correcta localització és un dels factors més importants per una òptima 
eficiència. Per això s'han de complir els següents requisits per a la seva 
ubicació: 
 

 Situació a prop grans vies de comunicació. 
 Abans del punt quilomètric on comença habitualment la congestió a la via. 
 Amb bons accessos i visibilitat des de les vies principals. 
 Tenir en compte els impactes ambientals i del trànsit en el seu entorn. 
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 Disposició d'espai per a una possible ampliació posterior. 
 
És interessant que es localitzi prop d’una via de circumval·lació per a poder 
captar usuaris de més d’un corredor. A més, la majoria d’usuaris no han de 
realitzar un trajecte en direcció contraria al seu destí final. 
 
En el cas de la ciutat de Barcelona, actualment el problema principal de 
circulació es troba als accessos de la ciutat. Així es centrarà l’estudi a la 
implantació d’aquest tipus d’aparcaments. Aquests equipaments funcionen a 
les estacions ferroviàries de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat. 
Seguidament es mostra la relació d'aparcaments d'intercanvi a les estacions 
dels FGC, el règim d'accés, capacitat i ocupació aproximada de cadascun: 
 

Taula 7.15 - Aparcaments d'intercanvi dels FGC 
Estació Capacitat aproximada Ocupació mitja 

Línia del Vallès   
Valldoreix 115 100% 
Sant Cugat (1) 50 100% 
Sant Quirze 300 90% 
Sabadell-Estació (1) 165 80% 
H.General(*) (1) 250 80% 
Les Fonts 60 50% 
Baixador de Vallvidrera (*) 32 100% 
Les Planes (*) 40 100% 
Sant Joan (*) 170 90% 
TOTAL 1182  
Línia del Llobregat   
Sant Boi (1) 250 95% 
Sta. Coloma de Cervelló 35 70% 
Molí Nou  90 100% 
St. Vicenç dels Horts  50 100% 
Pallejà 35 10% 
St. Andreu de la Barca 10 100% 
Martorell-Vila 30 10% 
Martorell-Enllaç 60 40% 
St. Esteve de Sesrovires 20 10% 
La Beguda 25 0 
Piera 30 80% 
Vallbona 10 80% 
Capellades 25 5% 
La Pobla de Claramunt 50 10% 
Vilanova del Camí (*) 20 50% 
Igualada (*) 30 100% 
Abrera 80 5% 
Olesa 60 5% 
Montserrat-Aeri 50 50% 
Monistrol de M. 25 100% 
Sant Vicenç-Castellgalí 10 50% 
Manresa-Alta 45 20% 
C.Güell - - 
TOTAL 1040  
Font: FGC 
* no són de FGC però s’entra ensenyant el bitllet  
(1)  no són d’accés lliure  
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No obstant, el que no hi ha són aparcaments de dissuasió d’entitat per a les 
línies d’autocars regulars. El viatge que es vol propiciar és multimodal: una 
primera etapa en vehicle privat fins a l’aparcament per enllaçar posteriorment 
amb la línia d’autocar. 
 
Per que aquesta cadena multimodal sigui viable, cal que els aparcaments 
ofereixin les següents condicions: 
 

 Tarifes econòmiques que fomentin l’aparcament de freqüència diària i 
penalitzin el de llarga duració.  

 Bon i ràpid accés en vehicle des de les vies d’alta capacitat. S’ha de 
minimitzar el temps d’enllaç per fer-ho també en el temps global de viatge. 
Els aparcament han d’estar a prop de les vies principals i han de tenir la 
suficient capacitat per absorbir bé la intensitat d’afluència en hora punta. 

 Capacitat de places suficient: es recomana dimensionar l’aparcament per la 
demanda màxima estimada més un 10% de places per assegurar 
l’accessibilitat. 

 Proximitat i comfortabilitat del viatge a peu de vehicle privat a autocar: 
projectar la instal·lació per disminuir el possible aquesta distància que no ha 
de ser superior a 300 metres.  

 Fomentar el confort de l’usuari: preveure i protegir l’itinerari del vianant des 
de tot arreu, disposar d’arbrat (proporciona ombra a l’estiu) i de zona verda i 
assegurar la seguretat (amb personal cameres i amb tancament als límits). 
Disposar de places per a persones de mobilitat reduïda i la seva 
accessibilitat. Dispensar confort en la zona d’espera, en local cobert, zona 
protegida per a infants, dispensadores de begudes i menjar... 

 En el cas que l’aparcament fos a prop d’una població (menys de 5 km), 
disposar d’aparcament per a bicicletes en zona vigilada.  

 També son importants la senyalització, informació, publicitat, manteniment i 
neteja. 

 Baixa freqüència de pas dels autocars. 
 
En l’aplicació pràctica del sistema al cas a la RMB, s’analitzarà l'impacte en el 
cost del viatge provocat per la implantació d’un aparcament a la C-58 a l’alçada 
de Ripollet. Evidentment aquest tipus de instal·lacions són recomanables als 
altres accessos a la ciutat.  
 
El viatge mitjançant P&R captarà a només una part de la demanda de transport 
privat, i és aquella que tingui unes bones condicions d’accessibilitat  e 
intermodalitat. En aquest sentit, i com es conclou de l’anàlisi de l’enquesta, és 
molt baixa la proporció de persones disposades a fer el viatge en més de dues 
etapes en mode mecanitzat (0.89%). Es considerarà doncs aquest fet i el viatge 
considerat serà amb dos mitjans: primer en cotxe enllaçant posteriorment amb 
l’autobús. Així, la demanda captable serà només la que tingui el seu destí a 
l’àrea urbana d’influència del la línia d’autobús. 
 
El cost per als viatges multimodals s'avaluarà considerant que els viatges estan 
compostos per les següents etapes: 
 

 1a etapa: viatge en cotxe de l’origen fins a l’aparcament 



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

 117

 2a etapa: accés a peu a l’estació i espera del autocar 
 3a etapa: viatge en autocar: amb carril Bus Vao més tram urbà 
 4a etapa: viatge a peu de parada a destí 

 
 Aparcament a la C-58 

 
Les necessitats de places per a park&ride estan directament relacionades amb 
els viatges amb origen al Vallès Occidental i amb destinació a la conurbació 
barcelonina, que corresponguin a població resident de baixa densitat, que té 
una manca important d’alternatives de transport públic. La distribució 
considerada, a partir d'una ocupació mitjana dels vehicles de 1,3 persones i 
una participació del kiss&ride del 5%, és la següent: 
 

Taula 7.15 - Accés al Transport públic a les zones poc denses 
Tipus de viatger Percentatge 

Conductor 73 % 
Acompanyant 22 % 

Acompanyat (K&R) 5 % 
Font: UPC-Lamot 

 
El nombre de places de park&ride necessàries per servir la demanda de 
transport públic que tindria el seu origen al Vallès Occidental, es pot estimar a 
partir de les següents dades: 

 El 29 % de viatges de transport públic del corredor amb destinació la 
conurbació barcelonina que provenen del Vallès Occidental. 

 El 40 % de viatges captats per les zones de baixa densitat. Aquestes zones 
concentrarien al voltant de 20 % de la població l'any 2010, són les que més 
necessitat tindrien dels aparcaments d'intercanvi. 

 El 35 % de la demanda de les zones de baixa densitat servida per autobús. 
Es considera necessari proveir d'un sistema d'autobús d'alimentació des 
d'aquestes zones als punts d'intercanvi que ampliaria l'accés al transport 
públic a un major nombre de població, sense necessitar aparcament. 

 S'estima que calen 0,73 places d'aparcament per viatge en transport públic 
que faci intercanvi provenint del cotxe. 

 
A partir d'aquestes dades, el nombre de places necessàries per a cobrir la 
demanda de transport públic entre el Vallès Occidental i Barcelona, prenent 
com a any horitzó el 2010, s'estima en 2.738 per al tren i 537 per a l'autobús. 
 

 1a etapa: viatge en cotxe 
 
Es calcula el promig del temps de viatge dels municipis susceptibles de veure's 
afectats per l’aparcament a aquest: 
 
En base als costos de quilometratge i de temps ja establerts, s'avalua el cost de 
la primera etapa: 
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Taula 7.16 - P&R - 1a etapa 
Municipi Distància Temps Cost 

2a. Corona    
Cerdanyola del Vallès 2 km 3 min 0,89 € 
Ripollet* 1 km 2 min 0,505 € 
Badia 6 km 8 min 2,57 € 
Sabadell 11 km 8 min 3,94 € 
Sant Quirze del Vallès 10 km 8 min 3,67 € 
Barberà 5 km 5 min 1,95 € 
3a. corona    
Terrassa 19 km 12 min 6,61 € 
(1) Recorregut del veí de Ripollet de casa fins a l'aparcament 

 
 

 2a etapa: accés i espera d’autocar 
 
Per a aquesta etapa s’estimaran 5 minuts d’accés de l'aparcament a la parada 
més l’espera. Al tractar-se de línies d'autobusos amb intervals de pas d'uns 10 
minuts en hora punta de 10 minuts en hora punta,  es pren un temps d’espera 
de 5 minuts. En total 10 minuts, que valen 1,15 €. 
 

 3a etapa: viatge en autobús 
 
Aquest viatge consta de dues etapes: el tram interurbà (fins al nus de la 
Trinitat) i l’urbà (del nus de la Trinitat al destí). El primer tram ja s’ha estudiat en 
l’apartat del carril Bus/Vao; és un tram de 5,5 qm i un temps mig de 10 minuts. 
El tram urbà és més complex. Per simplificar-ho, es suposarà la ruta Nus de la 
Trinitat-Meridiana-Aragó, en dos etapes, una a 4 qms del Nus de la Trinitat 
(parada A, pel Clot-Sagrera, a l'enllaç amb la línia 5 de Metro i Renfe) i l’altre a 
8 qms (parada B), sent aquest últim el centre de la ciutat (Aragó amb Rambla 
de Catalunya). Podrien haver-hi parades intermitges, les mínimes per no 
afectar excessivament la velocitat comercial. 
En tram urbà, la velocitat comercial dels autobusos amb carril bus específic i 
priorització semafòrica es pot prendre de 15 km/hora. Amb aquesta velocitat, la 
parada A queda a 16 minuts i la parada B a 32 minuts. 
Tanmateix, el cost del bitllet es correspon al de la integració tarifària actual 
corresponent a la segona corona (Ripollet) 
 
La valorització figura a la següent taula: 
 

Taula 7.16 - P&R - Cost de la 3a etapa en autobús 
Tram Bitllet* Distància Temps Cost tram 

P&R a Nus Trinitat 1.13€ 5.5 km 10 min 2,28 € 
P&R a Parada1 1.13€ 9,5 km 26 min 4,12 € 
P&R a Parada2 1.13€ 13,5 km 42 min 5,96 € 
*  per la segona corona (Ripollet)     
 
 

 4a etapa: viatge a peu de parada a destí 
 
Es pren una duració mitja de 8 minuts que equivalen a 0,92 €. 
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 Cost Total del viatge 

 
A continuació s'avalua el cost global del viatge, i es compara amb el cost amb 
cotxe. 
 

Taula 7.17 - Cost del viatge amb P&R a la C-58 
 1a etapa 2a etapa 3a etapa 4a etapa Total 

Municipi A P&R Accés a parada A a parada B a destí A Parada A A Parada B 
2a. Corona        
Cerdanyola del V. 0,89 € 7,08 € 8,92 € 
Ripollet* 0,505 € 6,69 € 8,53 € 
Badia 2,57 € 8,76 € 10,6 € 
Sabadell 3,94 € 10,13 € 11,97 € 
Sant Quirze V. 3,67 € 9,86 € 11,7 € 
Barberà 1,95 € 

1,15 € 4,12 € 5,96 € 0,92 € 

8,14 € 9,98 € 
Mitja 2,25 € 1,15 € 4,12 € 5,96 € 0,92 € 8,44 € 10,28 € 
3a. Corona        
Terrassa 6,61 € 1,15 € 4,12 € 5,96 € 0.92 € 12,8 € 14,64 € 

 
 
Tot seguit es mostren la comparació dels costos dels viatges a les diferents 
estratègies estudiades: 
 

Taula 7.18 - Comparativa de costos de viatge a la C-58 
 Sense P&R Amb P&R 
 Sense carril Bus/Vao Amb carril Bus Vao Amb carril Bus Vao 

Municipi Cotxe Autobús Cotxe Autobús A Parada 1 A Parada 2 
2a. Corona       
Cerdanyola del V.     7,08 € 8,92 € 
Ripollet     6,69 € 8,53 € 
Badia     8,76 € 10,60 € 
Sabadell     10,13 € 11,97 € 
Sant Quirze V.     9,86 € 11,70 € 
Barberà     8,14 € 9,98 € 
Mitja 2a corona 10,80 €* 8,72 €* 9,99 €* 7,91 €* 8,44 € 10,28 € 
3a. corona (Terrassa) 14,39 € 10,52 € 13,58 € 9,71 € 12,80 € 14,64 € 
* valors mitjos de la 2a corona resultants del capítol anterior 

 
Abans de treure conclusions, cal aclarir que la comparació d’aquestes dades 
s’han de fer amb cura, ja que la metodologia seguida en cada cas ha estat 
diferent: mentre els costos corresponents a la primera alternativa, sense els 
P&R, els temps de viatge han estat les reals en base a l’enquesta de mobilitat, 
a l’anàlisi de l’alternativa que inclou el P&R s'ha partit de velocitats teòriques, 
mitges de les velocitats mesurades. 
 
Un cop aclarit això i prenent com a vàlides les hipòtesi fetes, es poden extreure 
les següents conclusions: 
 

 El tipus de viatge que surt més econòmic amb una diferència considerable 
és el que es porta a terme des de l'origen amb autobús mitjançant carril 
BUS/VAO, sempre i quan aquest garantitzi una circulació sense congestió 
tant en el tram interurbà com a l'urbà. 



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

 120

 Després d'aquest, el viatge més econòmic és el bimodal amb ús del P&R, 
en especial per als veïns que tenen el P&R a la vora i tenen el destí a la 
zona periurbana. 

 L’ús de l'autobús sempre surt a un cost més baix que amb cotxe. 
 A la tercera corona l’ús del P&R no és rentable per a l'usuari, doncs els 
costos de l'etapa en vehicle particular son excessius per la distància 
recorreguda. Això fa que el viatger opti per completar el viatge en cotxe.  

 La diferència de cost entre la parada 1 i 2 en el cas del viatge amb P&R és 
considerable. El tram urbà és, doncs, un factor crític per a la viabilitat del 
sistema. 

 
Així, per a que la implantació dels P&R esdevingui una mesura efectiva, s'han 
de complir els següents requisits: 
 

 La ubicació d'aquests ha d'estar el més pròxim possible als centres de 
població generadors de viatges, per a minimitzar el temps del viatge en 
cotxe que encareix substancialment el viatge.  

 Els P&R han d'estar complementats necessàriament per actuacions de 
protecció al trànsit com carrils bus i priorització semafòrica, molt 
especialment en el tram que transcorre per Barcelona. Tanmateix, la 
distància entre parades en aquesta etapa ha de ser el mínim possible per no 
perjudicar la velocitat comercial. 

 Per als viatges procedents de la tercera corona, especialment de Terrassa i 
rodalies, és aconsellable la implantació d'un P&R de capçalera a aquesta 
ciutat, vora la C-58. Aquesta mesura ha d'estar acompanyada per el 
perllongament del carril exclusiu fins a Terrassa, en especial el de direcció 
Sabadell, via on la congestió sovinteja en l'hora punta del matí (veure 
annexes: plànols de congestió a la RMB). 

 Les mesures propostes s'han de realitzar igualment pels viatges de tornada. 
La priorització semafòrica i els carrils exclusius han d'estar també per la ruta 
de sortida. Per al cas de la C-58 la més aconsellable és la que partint de 
pça. Catalunya puja per Passeig de Gràcia (on hi ha carril bus), continua per 
Gran Via, Padilla, Consell de Cent (convindria evitat la pça. de les Glòries) 
per abocar de nou a l'avinguda Meridiana. 

 El preu d'us del P&R ha d'estar integrat al bitllet i no ha de suposar un 
sobrecost per a l'usuari del transport públic. El cost de compra dels terrenys, 
de construcció i explotació de la instal·lació han de ser finançats per altres 
medis, sobretot pels usuaris del vehicle particular a Barcelona mitjançant la 
tarifa dels aparcaments i paràmetres, impost sobre la benzina (com la 
ecotassa alemanya), impost de circulació... Aquest encariment del viatge 
privat estimularia encera més l'ús d'aquest sistema. Els P&R s'han de 
considerar, al igual que el transport públic, un servei públic, i per tant no s'ha 
d'enfocar com una mesura empresarialment rendible, sinó com una actuació 
emmarcada dins de la xarxa del transport públic per tal de garantir una 
mobilitat sostenible a l'abast de tothom. 

 
De la mateixa manera que s'ha fet per la C-58, a l'A-2 es podria estudiar la 
possibilitat de construcció d'un P&R. Una situació òptima a l'alçada de la 
segona corona seria a l'alçada de Sant Feliu del Llobregat, abans de la 
connexió amb l'A-2 i d'on s'originen les retencions. 
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7.4. ALTRES MESURES D'ACTUACIÓ 
 
 

 PEATGE URBÀ 
 
Aquesta mesura consisteix en la implantació d'un peatge a l'accés a una ciutat 
o al nucli d'aquesta. L'impacte sobre la mobilitat seria similar o inclús més 
efectiva que la d'un encariment dels aparcaments. Existeixen formules que 
estan examinant algunes grans ciutats, com Londres, creant un sistema de 
peatge basat en una tecnologia de identificació electrònica dels cotxes i en un 
sistema electrònic de recollida de cànons, que podrien harmonitzar-se a escala 
comunitària. Ara bé, la població local només acceptaria els peatges urbans si 
les alternatives de transport públic foren competitives en quant a serveis e 
infrastructures. Per tant es fonamental utilitzar els ingressos obtinguts per a 
contribuir al finançament de noves infrastructures que millorin l'oferta general 
de transport interurbà.  
Com a exemple de pròxima implantació del sistema a una gran metròpolis està 
el cas de la ciutat de Londres. La ciutat fa front a una crisi creixent en el 
sistema de transport, amb carreteres sempre col·lapsades, incomoditats, poca 
fiabilitat i avaries als transports ferroviaris A Londres es produeixen 4,5 milions 
de trajectes en autobús, 3 en metro, 1 en la xarxa nacional de trens i 8 de 
desplaçaments i en bicicleta. Com a dada significativa, hi circulen 6.000 
autobusos repartits en 500 línies, havent-hi una demanda creixent.  
Per posar remei al caos, l'alcalde progressista Ken Livingstone va impulsar la 
creació de "Transport for London", un organisme que planifica i implementa les 
polítiques de transport. Dintre del nou paquet de mesures proposades (on es 
preveu un augment de la capacitat dels autobusos i de la xarxa conjunta de 
metro i ferrocarril i la introducció del tramvia) s'estudia la possibilitat d'aplicar 
d'un peatge urbà o un impost sobre la congestió, seguint el principi "qui 
contamina paga". Les primeres valoracions parlen de la reducció del trànsit 
d'entre el 10 i 15% dins de les zones d'aplicació del peatge. La recaptació 
estimada seria d'uns 200 milions de lliures anuals que s'invertirien en la millora 
del transport públic a l'àrea metropolitana de Londres (Greater London). Les 
característiques de funcionament del peatge serien les següents: 
 

 Peatge estàndard de 5 lliures per vehicle i dia, només pels viatges 
d'entrada. 

 Horari de pagament de les 7 del matí fins a les de la tarda de dilluns a 
divendres. 

 Els conductors que no surtin de l'anell interior no pagarien peatge.  
 Descomptes del 90%  per als residents dins de l'àrea de peatge. 
 Excempció de pagament a persones amb minusvalies físiques, les motos i 
ciclomotors, vehicles d'emergència, vehicles de servei públic amb més de 
17 seients, taxis i determinat tipus de vehicles ecològics. 

 
La implantació del peatge urbà de Londres esta anunciada pel 17 de febrer del 
2003. Amb el pla "Transport for London" es preveu aconseguir en el proper 
decenni una reducció del 15% del trànsit al centre de Londres, una congelació 
del trànsit a les zones interiors de la ciutat i retallar fins a una tercera part el 
creixement del trànsit a l'exterior de Londres. 
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Copenhague, Roma, Bristol i Gènova són altres ciutats que estan estudiant la 
possibilitat d’implantació de peatges urbans per descongestionar les ciutats i 
millorar la xarxa de transport públic. 
 
 

 CAR SHARING 
 
La sistema de CarSharing consisteix en què un grup de ciutadans comparteix 
una flota de cotxes, així cada soci posseeix una petita part de cada cotxe. Hi ha 
un operador que gestiona el parc de vehicles, assigna els servei en funció de 
les demandes i manté la flota de vehicles en perfectes condicions de 
funcionament. Els socis formulen les seves demandes de servei a través del 
telèfon o d’internet  i poden accedir a un cotxe a les proximitats d'on siguin. 
El principi fonamental que explica l’èxit del CarSharing és que els costos de 
funcionament del vehicle són transparents, ja que l’empresa gestora factura 
cada servei als socis. Mitjançant aquest procediment l’usuari del cotxe veu que 
els costos de funcionament reals són superiors al que pensaven. La reacció és 
una racionalització del seu ús. Això comporta una molt important disminució en 
el nombre de quilòmetres i l’increment de la utilització dels sistemes 
pertanyents a l’ecomobilitat. A més, en relació a la situació anterior, els usuaris 
de CarSharing és desplacen menys. La racionalització de la mobilitat arriba no 
solament al mode de transport sinó també a eliminar, per superflus, alguns 
desplaçaments. 
El segon principi deriva del fet que compartir la propietat d’un vehicle suposa 
necessàriament estalvis en la inversió i en el seu manteniment. La major part 
dels cotxes no professionals d’Europa passen el 95% del seu temps de vida 
aparcats. Compartir l’ús d’un cotxe vol dir incrementar el nivell d’utilització, i per 
tant, disminuir els costos fixos unitaris. 
Un treball de camp dut a terme per l’organització suïssa Mobility CarSharing 
indica que els propietaris de cotxe que van passar a ser socis del sistema de 
CarSharing i es van desprendre del seu vehicle en aquell moment varen reduir 
en un 72% el nombre de quilòmetres fets anualment en cotxe. Alhora, l’ús del 
transport públic, la bicicleta, la moto o motocicleta, s’incrementava i en conjunt 
viatjaven menys. Els informes de les altres organitzacions de CarSharing 
arriben a conclusions similars el que confirma el procés de racionalització en la 
mobilitat que suposa el CarSharing. En  canvi, els nous socis que no disposen 
de cotxe abans d’entrar en el CarSharing gairebé no canvien les conductes en 
els seus desplaçaments. 
Altres conseqüències observades son que per resoldre les seves necessitats 
de mobilitat, les famílies que són sòcies de CarSharing necessiten de mitjana 
cinc vegades menys cotxes que la resta.  Projectant aquesta proporció en 
l’àmbit de Catalunya, resultaria que només amb el 20% de cotxes existents es 
resoldrien les necessitats de mobilitat de la població.  La dada és realment 
espectacular. D'altra banda, el fet que els clients de CarSharing no usin 
normalment el cotxe pels seus desplaçaments diaris casa-treball assegura un 
gran ús del transport públic 
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En països com Alemanya, Àustria, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Suècia o 
Suïssa el CarSharing és ja avui per avui una realitat. En altres, com Itàlia, 
França o Espanya, s’estan organitzant els serveis. 
Un bon model de Car-Sharing en funcionament és l'existent a Alemanya, 
principalment a les ciutats de Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe i Heidelberg. És 
remarcable l'òptima coordinació entre el transport públic i el Car-Sharing així 
com la ràpida disponibilitat dels vehicles per part dels clients que truquen 
telefònicament ho que trameten la sol·licitud per Internet En menys d'un minut  
se li assigna el vehicle que tingui més a prop de casa del client. Donat que els 
cotxes estan distribuïts per tota la ciutat, el temps d'accés és molt curt. L'accés 
al cotxe es fa a través de moderns sistemes electrònics de protecció. 
A Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) pel 2000-2003 estableix 
com un objectiu municipal la posta en servei d’aquest tipus de xarxa, per les 
seves demostrades avantatges, tal com estan fent en aquests moment altres 
ciutats europees. El projecte d’implantació de la xarxa de a Catalunya es 
desenvolupa en dues fases, una primera de caràcter prospectiu, en la que es 
defineixen les condicions de viabilitat del projecte, i una segona, de posta en 
servei, del CarSharing Catalunya. 
Segons dades d'un estudi fet per la PTP en col.laboració amb l'Ajuntament de 
Barcelona, està previst en el primer any aconseguir 500 socis cooperatius. Els 
socis hauran d’aportar un capital inicial de 50.000 PTA. Arribats als 500 socis 
s'ha previst disposar de 34 vehicles per poder donar un servei adequat. 
Aquests cotxes es preveu que facin 55.000 km l’any cadascun. Això fa un total 
de 1.870.000 km anuals. La flota seria utilitzada globalment durant unes 68.000 
hores l’any. El preu del km es facturaria a 21 PTA/km (sense benzina) i el de 
l’hora de servei a 360 PTA/hora, amb una carència en les primeres 3 hores pels 
socis. 
 
 

 CARPOOLING 
 
El sistema de carpooling consisteix en el compartiment de diverses persones 
d’un cotxe particular d’un únic propietari. El carpooling té més a veure amb 
l’autostop organitzat i és un fet puntual, individual, front al CarSharing que 
respon a decisions i propietats col·lectives i organitzades i que és un servei que 
s’utilitza de forma regular. La gestió del servei pot estar centralitzat 
telefònicament o per internet i requereix de poca infrastructura i personal. De 
fet, aquí aquest servei ja està implantat per a llargs recorreguts. 
En l'àmbit de la RMB, hi ha un estudi en marxa de l'associació per a la 
Promoció del Transport Públic amb Comisions Obreres, que té com a objectiu 
estinular la pràctica del Carpooling per als treballadors dels poligons industrials 
de la Zona Franca de Barcelona i de les comarques del Vallès. 
 
 

 TRANSPORT A LA DEMANDA 
 
La problemàtica de l’organització dels serveis públics de transport a les zones 
poc denses no té, aparentment, la complexitat de les dificultats que ha 
d’afrontar el transport en mitjà metropolità. 
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La inexistència de congestió, de sorolls, de contaminació atmosfèrica, etc, 
poden induir a pensar que les condicions de desplaçament en aquestes zones 
són globalment bones. Tanmateix la satisfacció de les necessitats de transport 
públic dels diferents col·lectius socials residents en aquests àmbits planteja un 
seguit de qüestions (serveis escolars, serveis per a persones grans que no 
disposen de vehicle, serveis per a persones de mobilitat reduïda, etc.) i 
d’abordar les noves demandes de transports que se’n deriven. 
 
Aquests darrers anys, tant als països més capdavanters d’Europa i d’Amèrica 
del Nord com a casa nostra, s’han produït avenços importants pel que fa a les 
tècniques i metodologia dels recursos que cal emprar en el camp dels serveis 
de transport en zones de baixa densitat de població, a fi d’adaptar, el més 
estretament possible, l’oferta a les demandes dels diferents usuaris, sense 
discriminacions en termes geogràfics, socials, etc. 
 
Algunes àrees periurbanes de la RMB  es caracteritzen per la baixa densitat de 
població, que es concentra bàsicament en nuclis petits molt dispersos. Les 
piràmides d’edats desequilibrades, i fins i tot invertides, palesen les peculiaritats 
demogràfiques d’aquest tipus de població envellida. 
 
L’estructura territorial d’aquestes zones genera uns fluxos de desplaçaments 
cap als centres socio-econòmics comarcals, ja sigui per accedir als llocs de 
treball o d’estudi o a l’oferta d’equipaments i de serveis que s’hi concentren, ja 
sigui per gaudir de les activitats cívico-culturals que s’hi puguin desenvolupar. 
 
Per la seva naturalesa, els serveis a la demanda van ser concebuts 
originalment com a serveis de caire zonal i itinerari variable, en funció de les 
sol·licituds de transport rebudes a la bestreta. Dissortadament, la manca de 
concreció del regim jurídic d’aquest serveis mitjançant una figura legal 
específica i la dificultat de trobar operadors de transports amb els recursos 
tècnics i humans adients per prestar aquests serveis optimitzant-ne els 
itineraris amb criteris logístics va fer que els serveis a la demanda inicialment 
plantejats es substituïssin per serveis discrecionals amb reiteració d’itinerari i 
cobrament individualitzat, de més gran rigidesa. Possiblement, el 
desenvolupament sofert durant els darrers anys per les tecnologies de la 
informació i la seva difusió entre els ciutadans han suposat la desaparició dels 
obstacles que van impedir que reeixissin els serveis a la demanda. 
 


