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

 100

CONCLUSIONS 
 
Les conclusions que podem treure d’aquest estudi són les següents: 
 

- L’arribada dels vianants a les boques de metro és un fenomen complex, ja que hi 
intervenen una gran varietat de factors, alguns d’ells molt difícils d’avaluar i 
parametritzar. Tot això fa molt complicada la modelització de l’àrea servida per 
una estació de metro. 

 
- El paràmetre més decisori i clar que tenim per al model que hem obtingut és el 

pendent dels carrers. Sense reconèixer una fiabilitat absoluta al model numèric 
obtingut, podem atrevir-nos a afirmar que el pendent dels carrers influeix en la 
distància que els vianants estan disposats a caminar per arribar al metro. La 
influència queda plasmada en el fet que, en zones amb pendents forts, les 
distàncies màximes que recorren els usuaris entrevistats són menors que les que 
recorren aquells que viuen en zones amb pendents més suaus.  

 
-  Hem pogut observar que altres factors, com ara l’edat de l’usuari, tenen poca 

influència en la distància recorreguda a peu per aquest. És probable que l’edat 
només sigui rellevant pel cas de persones molt grans, amb problemes de salut 
considerables, i que no ho sigui per a persones que sí que són grans però encara 
poden realitzar la seva rutina sense problemes, bé perquè l’edat no els suposa 
cap impediment, o bé perquè ells mateixos no permeten que ho sigui. 

 
- El model D(i) (on D és la distància d’accés al metro, i és el pendent) que s’ha 

ajustat millor als resultats de les enquestes, i el més senzill a la vegada, 
consisteix en una recta horitzontal per i<i0 , una recta decreixent per i1>i>i0, i 
una altra recta horitzontal per i>i1; de manera que per pendents baixos la 
distància d’accés no varia i, a partir d’un cert pendent, comença a decréixer 
linealment amb aquest fins que, havent arribat a una distància prou baixa, 
aquesta ja no decreix més amb el pendent. 
El model definitiu adoptat indica unes variacions de la distància amb el pendent 
considerables: mentre que per un valor de i=2% tenim que D=500 m, si i=8% la 
distància disminueix fins a 260 m, és a dir, fins pràcticament la meitat del valor 
anterior. 

 
-  Aquest model ens ha permès traçar les àrees servides de les estacions de la línia 

3 del metro de Barcelona, i hem pogut veure que el total de territori servit 
seguint aquestes hipòtesis és un 60% del territori contingut dins d’una envolvent 
de la línia, formada per dues paral·leles a 500 m de distància d’aquesta (criteri 
habitual d’estimació d’àrees servides). Això ens fa veure que amb el criteri que 
s’acostuma a fer servir per estimar l’àrea servida per una línia de metro, aquesta 
s’està sobreestimant. 
 

- També hem pogut incloure, al model pel traçat de les àrees servides, la distinció 
entre àrees servides “d’anada” (o entrada a l’estació)  i àrees servides “de 
tornada” (o sortida de l’estació). Aquesta distinció s’ha fet partint de la idea que, 
els usuaris que viuen en una zona situada entre dues estacions de metro, poden 
no utilitzar la mateixa estació al viatge d’anada que al de tornada, depenent de si 
l’esforç per a realitzar un recorregut canvia molt en el sentit de pujada respecte 
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el que suposa fer-lo en el sentit de baixada. Així, hem procedit a traçar ambdós 
tipus d’àrees servides (d’entrada i de sortida) a la línia 3 del metro, on han 
resultat ser pràcticament idèntiques per la majoria de les estacions, llevat 
d’algunes excepcions. Aquest resultat no té perquè significar que el model sigui 
inútil, ja que podrien donar-se les circumstàncies adients per a que hi hagués 
diferències apreciables entre les àrees servides d’entrada i les de sortida (que 
consistirien en l’existència de dues estacions, força properes una de l’altra, i 
separades per una zona de pendent molt alt). De totes maneres, ambdós tipus 
d’àrees sempre defineixen la mateixa envolvent (de manera que el total de 
territori servit és el mateix), així que aquesta distinció només es pot tenir en 
compte de cares a avaluar el repartiment d’usuaris entre les estacions (per 
exemple en funció de la zona i l’hora del dia...) 

 
- El model que hem definit condueix a que hi ha zones de la ciutat més mal 

servides pel metro que altres (les mal servides serien les que tenen pendents alts 
i molts obstacles). La conseqüència d’això és que els veïns de les zones pitjor 
servides tenen més tendència a fer servir el cotxe, en detriment del metro. Això 
ho hem pogut comprovar amb algunes dades de la EMO’96 

 
- Tot i això, sembla ser que hi ha un sector de la població que fa servir el metro tot 

i tenir una accessibilitat dolenta, perquè no té més remei que fer-ho. Això es 
detecta a les enquestes de l’estació de Vallcarca (d’on hem tret el model per al 
nivell de servei E), on veiem que els usuaris arriben molt més lluny que els de la 
resta de les estacions, probablement perquè no tenen cap altra opció. 
Llavors, tenim un grup d’usuaris obligats, que arribarien a utilitzar el metro en 
condicions pitjors que un altre grup d’usuaris, els no obligats, que poden optar 
pel vehicle privat, i tendeixen a fer-lo servir quan el metro és poc accessible. 
 

- L’accessibilitat a les zones mal servides es pot millorar de dues formes: 
dissenyant les estacions més properes una de l’altra, o instal·lant millores a 
l’entorn de l’estació, com escales mecàniques, que redueixin l’esforç percebut 
per l’usuari, i d’aquesta manera aquest estigui disposat a agafar el metro.  

 
- Les millores en l’accessibilitat ens permetrien captar part de la demanda que no 

és obligada però que ha considerat pal·liat el seu esforç amb les comoditats i 
facilitats de què ha disposat. Al mateix temps, els usuaris obligats es trobarien 
més còmodes i més agraïts. Així, millorar l’accessibilitat del metro es veuria 
traduït en un augment dels usuaris que hem definit com no obligats ( alguns dels 
quals optarien per deixar el cotxe a casa i utilitzar el metro), i en un augment del 
nivell de servei pels usuaris obligats. 

 
- Atesa  la magnitud de la inversió necessària per a construir noves estacions, és 

convenient procurar que aquestes siguin utilitzades pel màxim nombre de 
persones possible (ja que les obres han de tenir la màxima taxa de rendibilitat). 
Per tant, donar una bona cobertura és indispensable, i això s’ha de tenir en 
compte com un criteri de disseny, a més de la resta de criteris de projecte.  

 
- Cal insistir especialment en la figura de la planificació de  les obres, en el sentit 

que no ha de fer por gastar, per exemple, un 1% del pressupost assajant diverses 
solucions i triar la més rendible ponderant el màxim nombre de variables, 
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incloses les estètiques, i, per suposat, calculant els costos d’internalitat, en 
especial els relacionats amb l’accessibilitat i l’entorn. Aquest petit increment es 
recuperarà amb escreix si la solució adoptada és la més correcta, sostenible i 
adequada a l’entorn urbà. 

 
 


