
Captació i modelització de viatges a estacions de metro a l’àrea de Barcelona 

 97

CAPÍTOL 4: INFLUÈNCIA DE LA CAPTACIÓ DE VIATGERS AL METRO 
EN LA DISTRIBUCIÓ MODAL. PETITA COMPROVACIÓ, UTILITZANT 

LES DADES DE LA EMO’96 
 
 

4.1 Introducció 
 
En aquest breu capítol farem una comprovació dels possibles efectes del model que hem 
definit, suposant que funciona a la realitat, en la distribució modal de les zones de 
transport de Barcelona. 
Aquesta comprovació no pretén donar una absoluta validesa al model sinó, simplement, 
obtenir un indici de que s’ha anat per bon camí. 
 
 
4.2 Justificació de la influència en la distribució modal de les zones de transport 
 
Si suposem que el model que hem definit al capítol 2 i aplicat al capitol 3 funciona, 
tindrem, a la ciutat de Barcelona, zones ben cobertes pel metro i zones mal cobertes. Si 
treballem amb les zones de transport de Barcelona (veure plànol 4.1), que són les que fa 
servir la EMO’96, és fàcil veure que algunes d’aquestes zones estan cobertes 
completament pel metro i d’altres no ho estan gens, o ho estan només parcialment. El 
criteri per a decidir si una zona està ben coberta o mal coberta pot consistir en observar 
si està continguda totalment, parcialment o no està continguda en l’àrea servida 
d’alguna estació de metro, havent estat traçada aquesta àrea servida a partir del model 
que hem definit en aquest estudi. 
La conseqüència directa del nostre model en la distribució modal serà que, en zones 
parcialment no cobertes o gens cobertes pel metro, el nombre de desplaçaments que s’hi 
donaran amb aquest mitjà de transport, en relació amb els realitzats amb altres mitjans, 
serà inferior al que trobarem en zones totalment cobertes pel metro. 
El que farem per a comprovar aquest efecte serà prendre zones ben servides i zones mal 
servides i veure si, en aquestes últimes, trobem menys desplaçaments en metro, en 
relació amb els realitzats amb altres modes de transport. Especialment ens fixarem en la 
relació entre viatges en metro i viatges realitzats en vehicle privat. 
 
 
4.3 Zones escollides 
 
Hem seleccionat els següents tipus de zones: 
 
-Zones ben servides: Hem triat zones cèntriques, que presenten poc pendent, i tenen 
moltes estacions de metro a prop. Aquestes zones estaran contingudes, en la seva major 
part o totalment, en el conjunt de les àrees servides de les estacions de metro properes 
 
-Zones mal servides: Hem triat zones properes a aquelles estacions de la línia 3 que, tal 
com hem vist en aquest estudi, disposen de poc radi d’influència. Són zones amb 
pendents alts, alguns obstacles (com ara les rondes), i poques estacions de metro a prop. 
 
Concretament, les zones escollides són les següents (veure plànol 4.1 pel seu 
emplaçament): 
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zones ben servides 

zona de transport estacions de metro properes 
 

75 Sants estació (L3), Plaça del Centre (L3), Les Corts (L3), Plaça 
de Sants (L5) 

79 Sants estació (L3), Tarragona (L3), Plaça de Sants (L5), 
Hostalfrancs (L1) 

81 Tarragona (L3), Espanya (L3), Hostalfrancs (L1) 
24 Catalunya(L3, FGC), Universitat (L1,L2), Urquinaona (L1,L4), 

Passeig de Gràcia (L2, L3, L4) 
23 Paral·lel (L2, L3) 
33 Drassanes (L3), Liceu (L3) 

Taula 4.1: Relació de zones de transport teòricament  ben servides, amb la seves estacions associades. 
 
 

zones mal servides 
zona de transport estacions de metro properes 

129 Vall d’Hebron (L3) 
128 Montbau (L3), Vall d’Hebron (L3), Mundet (L3) 
105 Penitents (L3) 
106 Vallcarca (L3) 
153 Valldaura (L3), Horta (L5) 
64 Zona Universitària (L3), Palau Reial (L3) 

Taula 4.2:Relació de zones de transport teòricament mal servides, amb les seves estacions associades. 
 
 
4.4 Comprovació 
 
A les taules 4.3 i 4.4 mostrem el nombre de viatges realitzats en diversos modes de 
transport, per a les zones de transport seleccionades. 
 

zones ben servides 
zona de 
transport 

bus FGC Renfe metro cotxe moto  bici peu relació 
cotxe/metro

75 984 49 89 1711 1357 494 32 2721 0’793
79 48 0 12 119 61 20 0 145 0’513
81 366 15 24 626 411 152 9 972 0’657
24 116 30 7 140 109 47 3 258 0’779
23 137 4 4 349 202 82 8 441 0’579
33 19 1 1 45 38 11 1 62 0’844

Taula 4.3: Distribució modal de zones teòricament ben servides pel metro. 
Font: Institut Català d’Estadística (1996) 
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zones mal servides 

zona de 
transport 

bus FGC Renfe metro cotxe moto  bici peu relació 
cotxe/metro

129 125 2 2 268 168 56 4 257 0’627 
128 248 14 8 694 575 161 4 781 0’829 
105 380 18 9 649 611 195 11 657 0’941 
106 1202 72 19 1404 1361 493 21 1634 0’969 
153 852 30 22 1800 1459 413 21 1896 0’811 
64 238 13 5 178 337 111 4 289 1’893 

Taula 4.4: Distribució modal de zones teòricament mal servides pel metro. 
Font: Institut Català d’Estadística (1996) 

 
 
Efectivament, si parem atenció al quocient de viatges en cotxe dividit per viatges en 
metro, veiem que per zones mal servides pel metro és, en general, més alt que per zones 
ben servides.  
La relació, a les zones mal servides que hem pres, oscil·la entre 0’8 i 0’9, llevat de la 
zona 129, on pren un valor proper a 0’6, i la zona 64, on pren un valor molt més alt, 
proper a 1’9. En canvi, a les zones ben servides, aquest valor oscil·la entre 0’5 i 0’8 a 
tots els exemples que hem pres.  
L’anomalia de la zona 129 pot ser deguda a que és una zona molt petita, i la major part 
d’ella pot estar, de fet, continguda a l’àrea servida de les estacions que li pertoquen. 
La conclusió d’aquesta petita comparativa és que sembla que el fet que una zona estigui 
ben servida o mal servida pel metro afecta a la seva distribució modal. 
 
 
 
 
 
 


