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El transport públic i, concretament, el metro, es presenta avui dia com una de les millors 
solucions per assolir una mobilitat sostenible a les aglomeracions urbanes. Així, el metro 
pot arribar a ser molt útil i necessari, tot i que, com a contrapartida, implantar-lo requereix 
grans inversions. En aquest context resulta molt convenient conèixer a priori, amb la major 
exactitud possible, quina cobertura tindrà una estació de metro de nova implantació, és a 
dir, quina porció de territori servirà i quin nombre d’usuaris hi accediran. Així mateix, 
també convé conèixer la cobertura de les estacions existents, per a saber quines zones estan 
mancades de servei i quines estan ben servides. D’aquesta manera es pot tenir un 
coneixement precís sobre on cal implantar el metro, i quanta gent el farà servir si 
s’implanta. 
La present tesina pretén modelitzar l’arribada dels usuaris a les estacions de metro. El 
mètode proposat per aconseguir aquest objectiu consisteix en estudiar quina pot ser la 
distància d’accés a aquest mitjà de tranport, i esbrinar si aquesta pot variar i en funció de 
quins paràmetres pot fer-ho. La distància d’accés es defineix com aquella distància que els 
usuaris del metro o, almenys, la major part d’ells, estan disposats a caminar per tal 
d’accedir-hi a peu, de manera que més enllà d’aquesta distància l’estació no capta viatgers, 
o atrau només una minoria. 
Per a poder obtenir amb la màxima precisió la distància d’accés o radi d’influència d’una 
parada de metro, s’ha plantejat un model, partint d’unes hipòtesis concretes. Paral·lelament 
a aquest model, s’ha realitzat una sèrie d’enquestes (unes 260 en total) als usuaris de quatre 
estacions de metro prèviament seleccionades, on s’ha preguntat a cadascun d’ells el seu 
punt de partida, des del qual han accedit a peu a l’estació. Els resultats d’aquestes enquestes 
han servit per a validar el model plantejat, així com per a calibrar-lo i obtenir un model 
numèric concret. 
El model descrit proporciona una distància d’accés variable per a cada porció de territori 
que envolta una parada de metro, de manera que la distància varia en funció del pendent 
mig del recorregut que l’usuari que parteixi d’aquella zona es veu obligat a realitzar a peu. 
A aquesta variació de la distància amb el pendent s’ha afegit un matís, que consisteix en la 
possibilitat que un usuari que visqui entre dues estacions entri a una d’elles al viatge 
d’anada i surti per l’altra després del viatge de tornada, amb la intenció de prendre sempre 
recorreguts de baixada en el seu viatge a peu. Aquest matís ha implicat la distinció entre 
àrees servides d’entrada i àrees servides de sortida de l’estació. 
Així, amb aquestes hipòtesis, s’ha plantejat un model que, havent estat convenientment 
calibrat, ha quedat definit com un possible criteri per a traçar l’àrea servida d’una estació de 
metro. A continuació, s’ha procedit a la pràctica d’aquest criteri, i s’han traçat les àrees 
servides teòriques del conjunt de les estacions de la línia 3 del metro de Barcelona. 
Amb la observació de les àrees servides obtingudes i el seu posterior contrast amb un criteri 
habitual, més senzill, per a obtenir el territori cobert, s’ha arribat a la conclusió que hi ha 
zones, considerades habitualment com a ben servides, que, probablement, a la realitat 



disposen d’una cobertura deficitària. L’efecte de la cobertura deficitària en aquestes zones 
s’ha pogut veure plasmat també en la distribució modal, donat que s’ha realitzat una petita 
comparativa, prenent zones de transport respectivament ben servides i mal servides segons 
el model definit en aquest estudi. A la comparativa s’ha pogut veure com, en zones mal 
servides segons el model, la relació de viatges realitzats en metro respecte els que es 
realitzen en cotxe resulta ser inferior que en zones ben servides segons el model (el qual 
indica que en aquestes zones, mal servides, s’utilitza més el cotxe, en detriment del metro). 
Amb tot això, val a dir que el model definit s’ha pogut corroborar amb dades de camp que, 
tot i que s’ha de reconèixer que no són abundants, sí que són significatives i permeten 
treure conclusions. 
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