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8. CONCLUSIONS 
 
 
De la multitud de les qüestions que s'han analitzat respecte a l'estat actual de la 
mobilitat i a la prospecció de noves formules per millorar-la, aquest capítol fa de 
recull i recapitulació de les conclusions més interessants i que poden ser més 
efectives en l'aplicació a l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 

 Experiències a altres ciutats: 
 
L'experiència del carril Bus/VAO a Madrid de moment ha resultat positiva, 
doncs ha complert els seus objectius de descongestionar la N-VI en hores 
punta, incrementant l'ús del transport públic i l'índex d'ocupació dels vehicle 
particulars. 
 
Passat el temps d’ençà la seva construcció, la calçada Bus/VAO ha demostrat 
un rendiment molt superior als carrils convencionals absorbint fins a més del 
64% del total de viatges en hora punta del matí. En el període punta del matí 
(de 7 a 10 hores)  es registren uns 13.131 persones/hora per cadascun dels 
dos carrils en la calçada Bus/VAO i 4.285 persones/hora per cadascun dels 
altres quatre carrils, totalitzant uns 30.271 persones/hora en la via. S'estima 
que sense la construcció del sistema, s’hauria arribat a valors de 4.694 
persones/hora per cadascun dels sis carrils existents, en total 28.164 
persones/carril en la via, provocant grans congestions. L'augment del flux de 
persones és assumit en gran part pels carrils Bus/VAO. D’altra banda s’aprecia 
que el 52% dels ciutadans que utilitzen el carril ho fan en autobús (438 
autobusos en front de 6158 turismes). 
L’índex d’ocupació dels autobusos que circulen pel carril Bus/VAO és superior 
als que ho fan pels altres i l'ocupació dels automòbils  que circulen per aquell 
és d'aproximadament el doble dels de la calçada connvencional.  
El període d’hora punta en 1991 abans del començament de la remodelació de 
la N-VI, era semblant al llarg de les tres hores del matí, de 7h a 10h, A 
l’actualitat aquest període punta s’està desplaçant entre les 8 i 9h, però es 
reparteix més homogeniament a les tres hores del matí, el que beneficia la 
fluidesa. 
Pel que fa als guanys de temps de la calçada Bus/Vao en comparació amb la 
calçada general, varia entre 6 i 15 minuts segons hores, trams i condicions de 
trànsit, arribant a puntes de 24m 6s. 
 
El sistema de Park & Ride a la regió suburbana de Cambridge és una peça 
clau en la mobilitat de la regió: proporciona una alternativa de transport ràpida i 
econòmica als viatges de feina, gestions o compres. 
Encara que el fenomen de la mobilitat a Cambridge no és directament 
extrapolable a Barcelona per raons d'escala, si que poden ser d'aplicació certs 
criteris i mesures que fan d'aquella xarxa un sistema molt eficient. 
En el cas de Cambridge ubicació és just a l'accés a la ciutat i a les vies 
principals d'accés. S'ha de tenir en compte que així com aquella ciutat el 
problema de la congestió es troba al centre urbà, les retencions a Barcelona 
s'estenen més enllà d'aquest. La situació ha de ser de tota manera fora de la 
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zona de congestió per constituir una eina eficient i més quan més pròxim 
estigui de l'origen del viatge. 
Un exemple a seguir son alguns trets característics de l'explotació del sistema: 
la freqüència  de les expedicions dels autobusos en hora punta de 5 a 10 
minuts, el sistema tarifari, el bitllet d'anada i tornada i gratuïtat per l'ús sol de la 
instal·lació. Encara que l'horari de funcionament que allà inclou dissabtes i 
festius (pel control dels viatges de compres i d'oci) el de Barcelona podria  estar 
orientat més cap als viatges de motivació obligada, de dilluns a divendres. 
Exemplars son també tots els serveis que es posen a l'abast de l’usuari per a 
comoditat d'aquest. 
 
 

 Anàlisi de l'enquesta ATM'96 
 
Dels resultats obtinguts de l'anàlisi de l'enquesta d'accés a Barcelona i amb la 
zonificació territorial establerta, segueix un recull de les conclusions més 
importants: 
 
Pel  que respecta als viatges obligats en vehicle privat d'accés a Barcelona, 
s'observa el gran volum de demanda generada per la comarca del Llobregat 
(28% del total), les dues comarques del Vallès (31%) i el Barcelonès Nord 
(10%). 
 
Pel que fa al volum de viatges en transport públic despunten de forma 
significativa el Llobregat Sud (32,5% del total) i el Barcelonès Nord (21%). Això 
confirma que l’ús d'aquest tipus de transport augmenta de forma inversament 
proporcional a la seva distància al centre de la ciutat de forma preponderant en 
la direcció Nord i Sud. Aquest fet confirma l'efecte barrera que constitueix per al 
transport públic la Serra de la Collserola. 
 

Taula 8.1 - Modalitat dels viatges segons les comarques d'origen 
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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 
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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 

 
El 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). 
 
Fent l'anàlisi per corones, a la primera s'ha de destacar l'important paper que fa 
el transport ferroviari (amb un quota del 66% dels FGC i de 20 a 30 % de la 
Renfe) en contraposició de l’escassa utilització de l'autobús. 
A la segona corona, l'eficiència del transport ferroviari respecte a la primera 
disminueix (un quota del 40 al 50% dels FGC i del 15 a 30 % de la Renfe) i la 
de l'autobús interurbà augmenta lleugerament (arribant a un màxim del 17 % a 
la N-150) 
 
L’índex d’ocupació mig obtingut en cotxe privat en dia feiner és de 1,3 
viatgers per vehicle i de l'autobús de 44 viatgers per expedició 
 
Pel que respecte a la motivació dels viatges, 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. 
 
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. 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.). 
 
L’autobús interurbà contràriament 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%). 
 
Pel que respecte a la distribució segons la zona de destí, es conclou que la 
zona que atrau més viatges en tots els modes és, amb diferència, la 3 (litoral-
sud amb  37 % del total de viatges), seguida de la zona 3 (interior-sud amb el 
31%) sent quasi el doble de la 4 (litoral-nord amb el 19%) i el triple de la 2 
(interior nord amb el 12%). Es pot situar d’una manera aproximada el centre de 



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

 128

gravetat de l’atracció de viatges al sud de la ciutat a la vessant del litoral 
(correspondria per l’àrea de l’eixample esquerra - ciutat vella).  
Al Baix Llobregat, comparant els percentatges de casos de viatges en mode 
privat amb els de la totalitat de viatges, s'observa un lleuger augment del cotxe 
a la zona 2 i disminució a la 3. Fent la mateixa comparació dels casos en 
autobús amb els totals es té un augment significatiu d'atracció a la zona 1 i 
disminució a la 4. 
Des del Vallès Occidental s'obté un lleuger augment de l'ús del cotxe a les 
zones 2 i 4 respecte del total de modes i una disminució més pronunciada 
d'aquesta xifra a la zona a 1. En quant a la comparació del autobús respecte a 
tots els modes una acusada tendència de generació de viatges cap a les zones 
2 i 4 i una disminució també pronunciada a les zones del sud, 1 i 3. 
Al Vallès Oriental, l'utilització del vehicle privat no difereix significativament del 
total de modes. En quant l'autobús s'apunta una forta tendència dels viatges 
cap a la zona 3 respecte  a tots els modes. 
El reduit número de casos registrats de viatges en autobús des del Vallès, 
especialment l'Oriental (52 casos), convida a tenir prudència a l'hora de treure 
conclusions pel que fa aquest mode. 
En tot cas es confirma la conveniència d'emprendre actuacions per augmentar 
l'eficiència en les línies d'autobús interurbà en el seu tram urbà, mitjançant 
mesures com per exemple l'extensió de carrils bus i priorització semafòrica. 
 
En l'anàlisi de l'aparcament en destí s'observa l'impacte que té la seva 
gratuïtat (67% al carrer), així com també l’important paper que fan els 
aparcaments gratuïts d’empresa en l’absorció de vehicles del carrer. Remarcar 
l’insignificant demanda respecte la global dels aparcament en les estacions 
resultant del baix índex d’intermodalitat existent del tipus cotxe+tren. 
 
La incidència de la intermodalitat dels conductors (Park&Ride) i 
acompanyants (Kiss&Ride) de vehicle privat és d'un 7,4 i 13 % respectivament, 
passant-se a la segona etapa en mode predominantment ferroviari (més del 
90%). L'intercanvi del cotxe a l'autobús és molt reduït (inferior al 2%). Pel que 
fa als viatgers de transport públic interurbà (autobús i ferroviari), a la vora del 
50%  fan una segona etapa, principalment en Metro o autobús urbà (60 i 22% 
respectivament dels viatges multimodals). S’aprecia aquí la gran importància 
que te la connexió del servei de l’autobús interurbà amb les estacions 
ferroviàries: Renfe (Fabra i Puig, Plaça Espanya, Sants...), Metro i FGC. 
 
En quant a l'anàlisi del temps de trajecte declarat pels enquestats, distingint 
hora punta d'hora vall, s'observa que 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 es detecta un millor 
temps de trajecte de les línies "express" de distàncies més llargues (per l'A-2, 
C-58) que no pas dels viatges procedents dels municipis de la rodalia de 
Barcelona, realitzats per vies de menor capacitat i de caràcter urbà (N-340...).  
 
La velocitat de trajecte mesurat mesurada pel mètode del cotxe flotant per 
autopista (A-2 i C-58) dona uns valors oscil·lants entre 80 i 100 km/h en hora 
vall i 50 km/h en hora punta. Per carretera (N-150, N-340) aquests valors 
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disminueixen a 40km/h en hora vall i menys de 10 km/h en hora punta. 
Segueixen les mesures efectuades: 
 

Taules 8.2 - 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 

 
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 

 
 

 Avaluació econòmica dels viatges 
 
El cost dels viatges obtinguts, segons modes i corona d'origen es resum a la 
següent taula: 
 

Taula 8.3 - 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 
 
 
D'aquests resultats, es poden extreure les principals conclusions: 
 
Per modes, el cost per viatge entre transport públic i privat és similar a l'alçada 
de la primera corona, però a partir d'ella la progressió és molt més accentuada 
pel cotxe que pels modes de transport públic, que presenten uns valors molt 
similars. La relació cost del viatge-distància té un comportament similar a les 
tres comarques per cadascun dels modes analitzats (cotxe, autobús i transport 
ferroviari). 
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L'evolució de les externalitats al transport públic es semblant entre l'autobús i 
el tren. Al transport privat en canvi es pot observar una progressió molt superior 
fins al punt de doblar el cost per viatge dels altres modes. 
 
La relació de la demanda amb la diferència de cost del viatge confrontant el 
vehicle particular amb l'autobús (modes concurrents), s'observa un augment 
progressiu de la diferència de costos entre els dos modes. Aquest fet apunta 
segurament dos raons: una és la deficiència en la cobertura i el servei de la 
xarxa d'autobús i una manca de mesures per fomentar la intermodalitat 
(parks&ride...); la segona és la interferència excessiva entre ambdós modes 
que els igualen pel que fa a la velocitat comercial. A la 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%/€.. 
 

Gràfica 8.1 
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Contraposant el vehicle privat amb el públic en general la tendència canvia amb 
un augment dels viatges en transport públic respecte el privat en la primera i 
segona corona per la influència dels modes ferroviaris. El perfil de la corba de 
demanda del cotxe és 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 cotxe fins a la segona corona 
és d'un valor aproximat de -13 %/€., i menor més enllà d'aquesta amb un -
4,9%/€.. 
 
 

 Actuacions sobre l'oferta 
 
Una mesura molt efectiva per condicionar la demanda es la regulació 
tarifaria de l'aparcament. 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 a la variació tarifària: un augment del 
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cost als aparcaments municipals comportarien el corresponent augment als 
aparcaments particulars que gaudeixen de llibertat tarifària.   
En quant a la tarifa a aplicar, ha de complir certs requisits: les places de rotació 
han d’estar regulades mitjançant una tarifa no inferior a la d’una plaça fora de la 
via pública; la tarifa a més ha de ser tal que es deixi un 15% de places 
desocupades per assegurar l'accessibilitat en qualsevol cas. Com s'ha vist, es 
pot condicionar la demanda establint altres tipus de funcions tarifaries (a més 
de la llei lineal que hi ha a l'actualitat): una funció de tarifa progressiva (el cost 
per unitat de temps augmenta amb aquest) on es vol penalitzar l’aparcament de 
llarga durada (p.e. de treball o estudis) i la tarifa regressiva (el cas contrari) on 
es vol desafavorir l’aparcament de curta durada, (p.e. compres, gestions). 
 

Gràfica 8.2 
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Pel que respecta la captació de viatges des del punt de vista teòric que ens 
proporcionen les corbes de demanda, es pot concloure que l'encariment de 
l'aparcament proporcionarà un traspàs de viatgers al transport públic en els 
valors de l'elasticitat obtinguts (per a l'autobús 10,2%/€ a la primera corona i 
4,8%/€ més enllà, i per al transport públic en general, 13%/€ i 4,9%/€ 
respectivament).  
A més de la política tarifaria, hi han altres mesures referents a la qüestió de 
l'aparcament, que es poden realitzar per desincentivar el transport privat. Una 
important seria la substitució dels aparcaments de rotació, usats actualment de 
forma massiva, per els de residents. Aquest canvi d'orientació és aplicable tant 
a la calçada com a fora d'ella (especialment a les places de SMASSA i SABA). 
Una altra mesura seria la d'evitar la construcció de grans aparcaments de 
rotació a la ciutat (com el recentment inaugurat al centre comercial Diagonal 
Mar, l'aparcament urbà més gran de tota Europa), que l'únic que fan és afavorir 
l'afluència de cotxes a indrets ben servits pel transport públic. 
 
La implantació de carrils reservats Bus/VAO és una altra alternativa que té 
com a finalitat la reducció del temps i per tant del cost generalitzat del viatge 
dels autobusos i cotxes d'alta ocupació que per ell circulin, propiciant el canvi 
cap a modes de transport més eficients. 
Com a exemples s'han estudiat els casos per a dues vies de gran afluència de 
trànsit: l'autopista C-58 i la A.-2. En el primer cas, el carril proposat va de 
Ripollet al Nus de la Trinitat, d'una longitud de 5,5 km. en total. L'estalvi mig de 
temps és de 7 minuts, que avaluats econòmicament son 0,805€. Aplicant 
aquest valor a la corba de demanda "cotxe vs autobús" obtinguda, s'estima una 
captació del mode cotxe a l'autobús del 4%. Amb la demanda actual i aplicant 
aquest valor, dels aproximadament 120.000 vehicles privats que accedeixen a 
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la ciutat 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 en aquest 
mode). En aquest cas, el cost del carril en els dos sentits s'estima en 800.000 € 
de l'any 2002. 
De forma anàloga s'estudia pel cas del carril Bus/VAO per l'accés per la A-2, 
definint l'inici del seu traçat a l’alçada de Sant Feliu de del Llobregat fins a la 
Zona Universitària, amb una longitud total de 8 km. L'estalvi mig de temps aquí 
s'estima en 10,5 minuts avaluats en 1,52€. En la corresponent aplicació a la 
corba de la demanda, s'estima una captació del 16,5% dels viatges en cotxes 
provinents de la primera corona i del 7,8% dels provinents més enllà d'aquesta. 
Aplicant-ho a la demanda actual, els 43.120 vehicles diaris amb origen la 
primera corona disminuirien a 36.000, i els 44.880 vehicles diaris passarien a 
ser 41.400 vehicles diaris. Per tant la captació de l'autobús augmentaria de 
6.426 a 13.500 viatgers diaris a la primera corona (un 110% més) i de 3.774 a 
7.200 de viatgers diaris més enllà d'aquesta (un 92% més). El pressupost de la 
construcció del carril en ambdós sentits s'estima en 1.164.000 € de l'any 2002 
(191 MPTA). 
S'ha de remarcar que per a que la teoria de la captació mitjançant l'elasticitat 
de la corba de demanda "cotxe vs bus" sigui efectiva, s'ha d'assegurar primer 
una cobertura efectiva de la xarxa d'autobús, en accessibilitat, freqüències i 
velocitat comercial, per tal que aquest mode resulti realment competitiu i 
alternatiu respecte al cotxe. 
 
L'efectivitat del carril reservat Bus/VAO requereix d'un seguit d'actuacions 
complementàries. La més important d'elles és la protecció de les línies 
d'autobusos. sigui la interurbana o les afluents a ella, de la interacció amb el 
trànsit privat a les entrades dels principals nuclis com Sant Joan Despí, Sant 
Feliu del Llobregat, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat i 
Cerdanyola. Tanmateix aquesta protecció també s'ha d'establir al tram urbà 
barceloní (d'entrada i sortida) fins als principals centres d'atracció i estacions 
ferroviàries. Aquestes mesures consistirien principalment 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.  
Una altra mesura necessària és la implantació d' un sistema d'informació 
dinàmica a temps real flux amunt de la circulació que donés les dades de l'estat 
del trànsit en el carril segregat i per que els usuaris poguessin actuar en 
conseqüència, prohibint temporalment l'ús del carril de vehicles privats quan el 
carril es trobés a un grau pròxim de saturació. 
 
És necessari implementar aquests carrils en una xarxa de Parks and Ride 
(P&R) per tal d'afavorir la intermodalitat tipus "cotxe+autobús". Per això 
s'analitza el cas d'un hipotètic P&R a la C-58, a l'alçada de Ripollet, on 
començaria el carril Bus/VAO, i s'avalua econòmicament els viatges i 
comparant el cost de viatge amb i sense actuació. S'arriba a la conclusió que el 
viatge més econòmic és el realitzat íntegrament amb autobús i en carril 
reservat, seguit pel bimodal "cotxe+autobús" mitjançant P&R. Es dedueix 
també que per aquest viatge bimodal sigui atractiu s'han de d'observar dos fets 
essencials: la proximitat del P&R a l'origen (minimitzant el trajecte en cotxe) i 
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l'obstacle de la interferència de la lentitud del trànsit urbà, solventable en gran 
part per les actuacions complementàries ja comentades. És important també la 
instauració de tarifes econòmiques que fomentin l'aparcament de freqüència 
diària i que es penalitzi el de llarga durada. 
 
Una possibilitat és la implantació d'un peatge urbà 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 i l'absorció de la demanda per part del transport públic 
es podria fer amb la corba de demanda i la tarifa a pagar. Els ingressos 
obtinguts pel peatge han de contribuir al finançament per a la millora en 
l'explotació del transport públic interurbà, amb més autobusos i expedicions i 
assegurant unes freqüencies que estimulin l'ús d'aquest mode. Un exemple 
paradigmàtic de peatge urbà, és la pròxima implantació que es farà a Londres. 
Aquesta 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. 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. Aquest peatge seria 
aplicable als vehicles d'entrada, amb grans descomptes per als residents i 
Excempció de pagament a persones amb minusvalies físiques, motos i 
ciclomotors, vehicles d'emergència, vehicles de servei públic amb més de 17 
seients, taxis i determinat tipus de vehicles ecològics. 
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.  
 
Una altre mesura a considerar és la instauració d'una xarxa de CarSharing, 
que consisteix en la compartició per un grup de ciutadans d'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 
tenir un cotxe a prop del domicili a poc temps d'haver-les fet (1 minut al cas 
d'Alemanya).  
El principi de funcionament es basa en la transparència dels costos reals de 
funcionament del cotxe, superiors als subjectivats pel viatger. La reacció és una 
racionalització del seu ús. Això comporta una important disminució en el 
nombre de quilòmetres i l’increment de la utilització dels sistemes pertanyents a 
l’ecomobilitat (transport públic, bicicleta, a peu). 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. 
A Barcelona, el Pla d'Actuacions Municipals 2000-2003 preveu la pròxima 
implantació d'una xarxa de CarSharing.  
 
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 



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

 134

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 però no per als 
viatges quotidians. 
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. 
 
 
 


