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6 Proposta i avaluació d’accions 
 
Les actuacions que es proposen s’han agrupat en quatre àmbits en funció del mode de 
transport que en resultaria principal afectat. Les propostes son: 
 
 
A.  Vianants i bicicletes: 
 

• A.1. Acondicionament del trajecte peatonal entre l’Estació de RENFE i el pont 
sobre l’Autovia. 

• A.2.  Recuperació d’un millorat servei gratuït de bicicletes. 
• A.3. Ordenació del trànsit de bicicletes dintre del Campus i connexió amb la 

xarxa de carrils-bici de Castelldefels. Arranjament d’aparcaments per bicicletes. 
 
 
B. Transport públic 
 

• B.1. Canvi de localització de les parades d’autobús de la línia L-95. 
• B.2. Convertir la línia L-97 en un important medi de comunicació entre campus 

universitaris de la UPC. 
• B.3. Acondicionament de la tercera via per a trens directes des de Barcelona. 
• B.4. Implantació d’un servei de microbús intern al Campus. 

 
 
C. Vehicle privat 
 

• C.1. Arranjament de la cruïlla entre l’Avinguda del Canal i el Carrer del Pi Tort. 
• C.2. Implantació i foment de sistemes de Car-Sharing i Car-pool. 

 
 
 
P. Gestió de l’estacionament de vehicles privats al Campus 
 



 
A. Caro (2004)  Criteris per a un pla de mobilitat sostenible. Aplicació al Campus de Castelldefels de la UPC 

 
 
 

- 43 - 

 

6.1 Vianants i bicicletes (A.) 

6.1.1 Acondicionament del trajecte de vianants entre l’estació de 
RENFE i el pont sobre l’autovia (A.1.) 

 
Objectiu: Habilitar un pas per a vianants que permeti accedir fàcilment i amb seguretat 

des de l’estació de RENFE fins al pont sobre l’autovia C-32, en particular 
arranjament de la zona d’aparcament de davant l’estació. 

 
 
Descripció: El pas entre l’estació i el pont s’efectua travessant l’aparcament situat 

davant l’estació de RENFE. Aquest aparcament dóna servei principalment a 
usuaris del ferrocarril que es desplacen en cotxe fins l’estació (Park and 
Ride). 

 
 Actualment els vianants es veuen obligats a travessar un aparcament caòtic, 

sense passos clars per als vianants ni d’organització de les places 
d’estacionament. Una ordenació de l’aparcament suposaria un benefici tant 
per als vianants, millorant la seva comoditat i seguretat, com per als vehicles 
ja que permetria optimitzar l’espai i evitaria que alguns vehicles bloquegessin 
la sortida d’altres. 

  Per tant, es proposa establir i senyalitzar un pas per a vianants amb la 
recomanable incorporació d’un carril-bici. La proposta consisteix en establir 
una ruta que sigui propera a la més curta possible i separada amb elements 
físics de l’espai destinat als vehicles per evitar que, davant la manca de 
places, els vehicles bloquegin el pas.  

 

  
Fig.6.1. Aparcament públic entre l’estació de Renfe i el Campus.    
Font: Pròpia 
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Termini: curt. 
 
 
Resultats/Impacte previst:  
 

- Increment de la seguretat i comoditat dels vianants en un recorregut 
necessari que ja es fa. 

- Reordenació i millora de la zona d’aparcament de l’Estació. 
 
Cost:  baix. 
 
Institucions concernides: Ajuntament de Castelldefels 
 
Viabilitat/Idoneïtat: Amb aquesta actuació es completarien les obres d’arranjament de 

l’accés de vianants al Parc Mediterrani de la Tecnologia des de l’estació de 
rodalies de RENFE. És un complement necessari després de la construcció 
del pont sobre la C-31 i la urbanització del seu accés. El cost i el termini de 
construcció no són factors limitants de la intervenció. Es considera que hauria 
de ser una actuació d’alta prioritat. 

 

 
 

Fig.6.2.  Aparcament públic entre l’estació de Renfe (al fons)  i el Campus. 

Font: Pròpia  
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6.1.2 Reimplantació  del servei de préstec gratuït de bicicletes (A.2.) 
 
Objectiu: Potenciar l’ús de la bicicleta per a viatges interns i del ferrocarril com a mode 

de transport d’accés.  
 
Descripció: Des de l’inici de les activitats del Campus la UPC posà en marxa un servei 

de préstec gratuït de bicicletes Aquest servei era ben valorat i àmpliament 
utilitzat, sobretot per estudiants en els seus desplaçaments entre el Campus i 
l’estació de rodalies de ferrocarril. L’enquesta realitzada a finals del curs 
2001/02 indica que el 80 % dels usuaris del ferrocarril eren usuaris del servei 
de préstec gratuït de bicicletes. 

  
 La reimplantació del servei ha de comportar també una millora de la qualitat 

de l’oferta als usuaris. Tant l’enquesta com l’anàlisi del servei han servit per 
detectar quines eren les principals deficiències . Els elements que es 
consideren claus són: 

 
 Manteniment del parc de bicicletes. Aquesta era una de les principals 

deficiències detectades en el servei. És necessari establir sistemes de 
manteniment, reparació i renovació del parc de bicicletes. Aquesta acció 
es podria combinar oferint una assignatura de lliure elecció (A.L.E.) 
dedicada al “Manteniment i reparació de bicicletes” que podria contribuir 
al manteniment del sistema alhora que podria ajudar a crear una “cultura 
de la bicicleta”, fent partícips als alumnes del propi servei. 

 Augment del parc de bicicletes.  
 Aparcaments per a bicicletes. A mida que es vagin construint els edificis 

es faran necessaris més punts d’estacionament de les bicicletes a les portes 
dels mateixos, preferiblement en forma de U, per poder-hi lligar la 
bicicleta (en previsió de l’ús per part d’usuaris amb bici pròpia). 

 
La reimplantació del servei hauria d’anar acompanyada d’una bona campanya 
d’informació i promoció d’aquest mode de transport. El sistema de gestió 
existent, si bé presentava deficiències de control, era pràctic i funcional: A 
l’estació de rodalies calia el carnet de la UPC per prendre una bicicleta, en 
canvi al campus els usuaris prenien les bicicleta sense cap mena de tràmit (les 
tanques amb codi eren fàcilment obertes pels estudiants). 

 
 L’oferta de bicicletes i d’aparcament 

s’haurà d’anar adaptant al creixement 
del PMT. Com a font de finançament 
es podria pensar en la publicitat. A una 
altra escala aquest ha estat el sistema 
adoptat amb èxit a la ciutat de 
Copenhague. 

 
 

Fig 6.3.  Exemple de bicicleta amb publicitat de Copenhague  
Font:  www.cios.com  
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Termini: Curt per a la implantació, progressiu amb l’evolució del Campus per al 
creixement. 

 
Resultats/Impacte previst:  

- Promoció de la bicicleta com a principal mode de transport dintre del 
Campus. 

- Reivindicació del Campus com un important centre de mobilitat 
sostenible. 

- Increment de l’ús del tren com a mitjà d’accessibilitat al Campus, per la 
complementarietat que suposa el servei. 

 
Cost: Baix, parcialment recuperable per la publicitat. 
 
Institucions concernides: UPC 
 
 
Viabilitat/Idoneïtat: El bon funcionament fins l’any passat del servei de préstec de 

bicicletes gratuïtes al campus demostra la seva viabilitat i factibilitat. 
L’absència de desnivells en tota la zona del Parc Mediterrani de la Tecnologia 
fa que la bicicleta sigui un mode idoni per als desplaçaments interns i fins 
l’estació de RENFE. A més, un servei d’aquest tipus te una forta càrrega 
simbòlica contribuint a deixar palès el compromís de la UPC amb la 
sostenibilitat i la voluntat del PMT de ser capdavanter en aquest aspecte. 

 
  

 
Fig.6.4. Bicicleta del servei gratuït de la UPC.    

Font: Pròpia  
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6.1.3 Ordenació del trànsit de bicicletes dintre del campus i 
connexió amb la xarxa de carrils-bici de Castelldefels. 
Arranjament d’aparcaments de bicicletes. (A.3.) 

 
 
Objectiu: Potenciar l’ús de la bicicleta per a viatges interns i com a mitjà 

d’accessibilitat per arribar al Campus. Incrementar la seguretat vial dintre del 
Campus.  

 
 
Descripció: El nombre d’usuaris actuals del PMT no provoca encara conflictes entre els 

vianants i els usuaris de la bicicleta. Tanmateix, una vegada es completi, està 
previst que el PMT aculli a uns 10.000 usuaris que generaran importants 
fluxos. Per això es proposa anticipar possibles conflictes marcant carrils-bici 
a l’interior del PMT que l’uneixin també a l’estació de rodalies i amb la xarxa 
de carrils-bici del municipi de Castelldefels. 

 
 Tant el nombre com la situació dels aparcaments destinats a les bicicletes son 

claus a l’hora de fomentar aquest mode. Han d’estar situats a prop de les 
entrades principals dels edificis, incorporant-los en els projectes de noves 
edificacions. També és important la tipologia dels aparcaments ja que han de 
permetre lligar amb seguretat les bicicletes, tant el quadre com les rodes. Els 
models tipus U invertida o M (Fig.6.6.) compleixen aquest requisit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.5. Senyalització de carrils bici.   Font: Web de la EMT 
 
Termini: La necessitat de delimitar els carrils-bici a l’interior del PMT no es considera 

necessària imminentment. Encara que és prioritària la connexió del campus 
amb els carrils-bici del municipi de Castelldefels. Aquestes actuacions 
s’haurien de realitzar a mig termini. Els aparcaments per a bicicletes 
s’hauran d’implantar progressivament amb l’edificació de nous edificis. En 
els edificis ja construïts que no en disposin és una actuació a efectuar a curt 
termini. 
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Resultats/Impacte previst:  

- Habilitar i promoure la bicicleta com a mode de transport intern 
- Promoure la bicicleta com a mode d’accés 
- Augment de la seguretat vial del Campus. 

 
 
Cost: Mitjà 
 
 

Institucions concernides: Ajuntament de Castelldefels i la UPC 
 
 
Viabilitat/Idoneïtat: És una proposta que es considera viable alhora que necessària a 

mida que vagi creixent el Campus. No es considera urgent, doncs a la 
actualitat no és imprescindible la separació de modes de mobilitat interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.6. Sistema en forma de M.    
Font: Best practice to promote cyclingand walking, 1998 
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6.2 Transport Públic(B.) 
 

6.2.1 Canvi de localització de parades  de la línia L-95 d’autobús 
(B.1.) 

 
 
Objectiu: Habilitar les parades situades a l’avinguda del Canal per a que siguin 

fàcilment accessibles per als usuaris. Evitar el risc que suposa creuar la 
avinguda del Canal per damunt de la calçada. 

 
 
Descripció: Les parades de la L-95 a l’avinguda del canal, que són les més properes del 

campus, no disposen de  cap accés per a vianants ni hi ha condicions per a 
una aturada segura dels autobusos. Cal indicar que malgrat ser una via 
considerada urbana (amb límit de velocitat de 50 km/h) les velocitats dels 
vehicles a l’avinguda del canal són molt elevades3: 

 
o Velocitat màxima: entre 107 i 123 Km/h 
o Velocitat mitjana: entre 82 i 88 Km/h 
o Velocitat mínima: entre 60 i 66 Km/h 
 

Les parades situades a la “banda Campus” estan situades arran de carrer en el 
punt alt d’un talús ajardinat fins l’actual aparcament del Campus. Les parades 
situades a la “banda Canal” presenten la mateix a tipologia, però sense el 
talús. A més, els usuaris d’aquestes últimes parades han de creuar l’avinguda 
del Canal per accedir al campus. Hi ha un pas soterrat per efectuar aquest 
creuament però ni per situació ni per qualitat (neteja, il·luminació, accés,...) 
no resulta suficientment atractiva per a la majoria dels usuaris d’autobús, que 
majoritàriament creua l’Avinguda del Canal en superfície (amb el gran risc 
que això suposa) 
 
Es proposa modificar el recorregut actual dels autobusos fent-los circular 
paral·lelament a l’avinguda del Canal pel vial d’accés a l’actual aparcament 
del Campus.  La ubicació d’una parada en aquesta zona permetria el fàcil 
accés dels usuaris i n’augmentaria la seguretat.  
 
La parada hauria d’estar ben acondicionada, amb marquesina, bancs, i cartells 
informatius d’horaris i recorreguts tant de la línia mateixa com de les 
possibles connexions  que es puguin fer. 
 
 

Termini: Curt. 
 
 
 

                                                 
3 Font: “L’anàlisi de la mobilitat i la seva diagnosi a la vila de Castelldefels”, Intra, març 1999. 
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Resultats/Impacte previst:  
- Augmentar la seguretat dels usuaris de la línia d’autobús. 
- Incrementar la comoditat de les esperes. 
- Augmentar la informació de la línia i de les seves connexions. 
- Promocionar l’ús del transport públic per arribar al Campus 

 
 
Cost: baix 
 
Institucions concernides: EMT i Mohn (concessionària). 
 
 
Viabilitat/idoneïtat: La reubicació de les parades no requereix més que una 

modificació del recorregut de les línies i és perfectament viable sense cap 
mena de cost. Per a la instal·lació de les marquesines caldria habilitar-ne uns 
espais i sí que té un cert cost, encara que no é elevat. 
Amb aquestes modificacions es faria més atractiva l’oferta de l’autobús com 
a mode d’accés al campus (i al PMT) 
 
 
 

  
 
Fig.6.7a.  i  Fig.6.7b.  Situació de les parades de la línia 95 d’autobusos. 
       Font: Pròpia 
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6.2.2 Convertir la línia L-97 en una línia de connexió entre campus 
UPC (B.2.) 

 
Objectiu: Promocionar l’ús de l’autobús com el mode de transport entre les zones dels 

Campus de la Diagonal de Barcelona (Campus Nord i Campus Sud) i el del 
Baix Llobregat. 

 Aconseguir una connexió inter-campus ràpida i eficaç que potenciï i faciliti la 
relació entre ells. 

 
Descripció: Actualment, la línia L-97 efectua un ràpid recorregut entre Castelldefels i la 

part alta de la Diagonal de Barcelona. Tanmateix, ara per ara no dóna un 
servei satisfactori de desplaçament entre el Campus del Baix Llobregat i els 
Campus Nord i Sud de la UPC, principalment per tres raons: 

 
• Emplaçament de les parades: les parades no són properes al Campus 

del Baix Llobregat i s’ha de creuar l’autovia C-31 per arribar-hi 
• La freqüència dels serveis: 1 hora com a mínim. 
• La falta d’informació dels usuaris potencials, especialment els dels 

Campus de Barcelona. 
 

El que es proposa és augmentar l’atractiu del mode mitjançant una millora de 
l’oferta i de la seva utilitat que generi un augment de la demanda. Aquesta 
millora de la utilitat del mode tindria tres eixos principals: 

• Modificar lleugerament el recorregut de la línia: apropant-la al 
campus del Baix Llobregat i fent-la arribar també al Campus Nord de 
Barcelona. 

• Augmentar la freqüència de serveis.  
• Realitzar una intensa campanya de comunicació per a que tots els 

usuaris potencials del servei en coneguin l’oferta 
 

Termini: Llarg. 
 
Resultats/Impacte previst:  

- Crear una important via de comunicació inter-campus, que augmentarà la 
relació entre els centres de cadascuna de les zones. 

- Fomentar l’autobús com a mode d’accés al Campus. 
 
Cost: Mig-Alt. 
 
Institucions concernides: UPC, Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i Mohn 
(concessionària). 
 
Viabilitat/Idoneïtat: La viabilitat del projecte dependrà en gran mesura de la ocupació 
del PMT. Es preveu que en una primera etapa la demanda no justifiqui l’oferta així que 
podria caler una subvenció del servei. Amb el creixement de l’activitat del PMT, si la 
qualitat del servei és suficient, la demanda arribarà a justificar el servei i permetrà 
prescindir de la subvenció. 
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6.2.3   Habilitació de l’andana més propera al campus (B.3.) 
 
Objectiu: Facilitar l’accés peatonal a les andanes de l’Estació de tren de RENFE des de 

la zona del Campus universitari. 
 
Descripció: Actualment l’accés a les andanes de l’estació de Rodalies de RENFE 

s’efectua mitjançant un pas soterrat i unes escales. Aquesta situació provoca 
incomoditats als usuaris: accés difícil de les persones de mobilitat reduïda 
(PMR’s), aglomeraciones en hores punta, sensació d’inseguretat, etc. 

 

  
Fig.6.8. Túnel per sota la via de tren a l’estació de Renfe.   Font: Pròpia 

 
 La platja de vies de l’estació de Castelldefels permet que aquesta sigui estació 

terminal d’alguns trens que circulen entre Castelldefels i Barcelona. Aquests 
trens es situen en la via més allunyada de l’edifici terminal (i més propera al 
campus) per deixar via lliure als trens que circulen per les vies principals. 
Actualment, l’únic accés a aquesta via és el mateix que per a les altres (pel pas 
soterrat), encara que per la “banda mar” (que es la del PMT) actualment hi ha 
un talús i un mur que delimiten l’estació amb el carrer. 

 

 
Fig.6.9. Tercera via de l’estació de Renfe.   Font: Pròpia 

 



 
A. Caro (2004)  Criteris per a un pla de mobilitat sostenible. Aplicació al Campus de Castelldefels de la UPC 

 
 
 

- 53 - 

 Es proposa la construcció d’una nova andana a la que es pogués accedir 
directament sense necessitat de passar pel pas soterrat. Aquesta andana donaria 
servei, en un principi, als trens que facin ús de la tercera via però no a la resta 
de circulacions. Per accedir-hi s’haurien d’incorporar al terraplè actualment 
existent escales i accessos especials per a PMR’s. A més del PMT, aquesta 
andana donaria servei als usuaris de l’aparcament situat davant del pas 
soterrat. 

 

 
Fig.6.10. Túnel per sota la via i terraplè de la tercera via.   Font: Pròpia 

  
 
 
Termini: mig. 
 
 
Resultats/Impacte previst: 
 

- Incrementar la comoditat i la seguretat dels usuaris del tren. 
- Facilitar l’accés de PMR’s a les andanes 
- Promoció del tren com mitjà ràpid, còmode i eficient per arribar al 

Campus, aconseguint una major demanda del servei. 
 
Cost: Alt. 
 
Institucions concernides: RENFE i l’Ajuntament de Castelldefels. 
 
Viabilitat/Idoneïtat: La viabilitat d’aquesta actuació planteja, a més del seu cost,  la 

dificultat de que és principalment competència de RENFE. Per a que fos 
idònia caldria que des de la nova andana es pogués accedir a un gran nombre 
de trens direcció Barcelona 
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6.2.4 Implantació d’un servei de microbús intern al campus (B.4) 
 
 

Objectiu: Dotar el Campus d’un mode intern de transport públic col·lectiu. Afavorir la 
connexió amb diferents modes de transport, principalment amb el ferrocarril. 

 
 
Descripció: Es proposa implantar una línia de  Microbús que connecti l’estació de tren 

amb els diferents edificis del Campus. El recorregut del Microbús per dintre 
del Campus seria molt localitzat per tal d’interferir el mínim possible amb els 
altres modes interns (vianants i bicicletes). Es proposa que el recorregut sigui 
pel carrer principal (que ja esté preparat per la circulació de vehicles) 
respectant el límit de velocitat de 30 Km/h imposat a tot el Campus. 

 
 
Termini: Llarg 
 
 
Resultats/Impacte previst: 
 

- Facilitar la mobilitat dintre del Campus. 
- Incentivar l’ús del tren per la seva connexió amb el servei de Microbús. 

 
 
Cost: Alt 
 
 
Institucions concernides: UPC 
 
 
 
Viabilitat/Idoneïtat: Les bones comunicacions amb els modes de transport col·lectiu  

fan que no sigui necessari realitzar la inversió d’introduir un servei de 
microbus per a arribar-hi. Per altra banda, en la situació actual no hi ha ni prou 
usuaris potencials ni edificis prou distants com per justificar l’elevada inversió 
anual que suposaria implantar un servei d’aquest tipus. En principi aquesta 
proposta queda descartada al curt termini. 

 Una vegada estiguin en funcionament tots els edificis i serveis, es podria 
tornar a plantejar i estudiar la proposta en quant a la seva idoneïtat. 
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6.3 Vehicle privat (C.) 

6.3.1 Arranjament de la cruïlla entre l’avinguda del Canal i el carrer 
del Pi Tort (C.1) 

 
Objectiu: Incrementar la seguretat vial eliminant un punt conflictiu dels carrers propers 

al campus. 
 
Descripció: La cruïlla entre el carrer del Pi Tort i l’avinguda del Canal respon 

actualment a l’esquema que es mostra a la Fig.6.11.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.11. Esquema de la situació actual de la cruïlla 
Font: Elaboració pròpia 

 
Els vehicles que circulen per carrer del Pi Tort i volen accedir a l’actual 
aparcament del campus no poden efectuar-ho directament. L’actual disposició 
de la cruïlla els obliga a incorporar-se a l’avinguda del canal i circular fins a 
efectuar un canvi de sentit passada l’autovia C-32. 

 
Alguns conductors, per evitar aquesta volta circulen durant uns metres en 
contra direcció per accedir directament a l’aparcament. Com ja s’ha indicat 
anteriorment, les velocitats a l’avinguda del canal són molt altes (la velocitat 
mínima mesurada   supera en  més  d’un 20% la màxima permesa) fent que 
aquesta maniobra impliqui un gran risc per la seguretat vial.   
         

 
Addicionalment, els vehicles que volen accedir al carrer del Pi Tort des de 
l’Avinguda del canal i que circulen en direcció al centre de Castelldefels es 
veuen obligats a aturar-se al centre de la via (en un carril dedicat però amb risc 
de ser envestits per vehicles ràpids) i han de creuar dos carrils de circulació. 
Els vehicles que des del carrer del Pi Tort es vulguin incorporar a l’Avinguda 
del Canal en sentit Castelldefels també han de creuar dos carrils de circulació i 
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després efectuar una incorporació per l’esquerra. Aquestes maniobres 
presenten també un alt risc, malgrat ser les maniobres previstes, sobretot per 
l’alta velocitat de circulació a l’avinguda del Canal. 
 
Es proposa corregir aquesta situació reorganitzant la cruïlla. Per a fer-ho es 
plantegen quatre opcions: 
 

  
 
  
A: La primera opció és la més senzilla i al mateix 
temps la menys costosa, però té l’inconvenient de 
que no soluciona completament els problemes de 
seguretat vial indicats anteriorment i només tracta 
l’accés a l’actual aparcament del Campus del Baix 
Llobregat.  
Consisteix en obrir un nou vial a la semirotonda 
existent que permeti l’accés dels vehicles al vial 
d’accés a l’aparcament.  
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
B.-La segona opció que es planteja és la instal·lació 
de semàfors a la cruïlla per a regular i pacificar el 
trànsit. Pot crear problemes de congestió en cas que 
augmenti el trànsit a la via. Aquesta solució també 
permetria habilitar un pas per a que els vianants 
poguessin creuar l’avinguda del Canal amb seguretat. 
    
 
 
 
 

 
Fig.6.13. Esquema de la solució B.   Font: Elaboració pròpia 
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Fig.6.12. Esquema de la solució A. Font: Elaboració pròpia 
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C.- La tercera opció és la solució més cara i amb un 
termini d’execució major. Es tracta de construir un pas 
inferior a l’avinguda del canal de forma que les 
incorporacions s’efectuïn per la dreta i les sortides per 
l’esquerra. Aquesta solució és la que dóna més nivell 
de seguretat i no afecta la capacitat de l’avinguda del 
Canal.  
 
 
 
 

Fig.6.14. Esquema de la solució C.  Font: Elaboració pròpia 
   
 
 

 
 
D.- La darrera proposta consisteix en realitzar 
una rotonda en superfície. Aquesta solució 
permetria als usuaris incorporar-se des de 
qualsevol dels orígens a qualsevol de les 
destinacions. També contribuiria a pacificar el 
trànsit a l’avinguda del Canal reduint la 
velocitat dels vehicles i facilitant el pas dels 
vianants. 
 
 

 
Fig.6.15. Esquema de la solució D.   Font: Elaboració pròpia 

 
 
Cadascuna de les diferents opcions presenta avantatges i inconvenients. La Taula.6.1. en 
resumeix les principals característiques de cadascuna d’elles: 
 
 
 Opció A Opció B Opció C Opció D 
Termini execució Curt Curt Llarg Mig 
Cost Baix Baix Alt Mig 
Facilitat accés al PMT Bona Bona Molt Bona Molt Bona 
Increment en la seguretat vial Mig Alt Molt Alt Molt Alt 
Pacificació trànsit Avinguda 
Canal No Si No  Si 

Facilita pas de vianants No Si No Si 
Evita congestió Poc  Gens Molt Poc 

 
Taula .6.1. Taula resum de les característiques de les opcions.   Font: Elaboració pròpia 
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Institucions concernides: Ajuntament de Castelldefels. 
 
 
Viabilitat/Idoneïtat: L’augment de la seguretat justifica plenament una actuació que 

millori la situació de la cruïlla. La opció que es considera idònia és la D ja 
que alhora que soluciona l’accés al Campus, millora la seguretat i pacifica el 
trànsit de l’avinguda del Canal sense un cost ni un termini massa elevats.  
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6.3.2  Promoure sistemes de car-sharing i car-pool (C.2.)   
 
 

Objectiu: Optimitzar l’ús del vehicle privat. 
 
 
Descripció: Actualment hi ha una web (http://www.compartir.org/upc) que proporciona 

un recurs gratuït dedicat exclusivament a compartir viatges amb cotxe.  És un 
potent buscador amb més de 850.000 ciutats i més de 70 països dels 5 
continents, on d’una manera molt fàcil es pot contactar amb persones que 
tenen pensat de realitzar trajectes que són coincidents amb el viatge que es vol 
fer. L’aplicació concreta al Campus de Castelldefels es pot considerar nul·la, ja 
que no hi ha usuaris registrats que efectuïn trajectes fins al PMT. 

  
Es proposa aprofitar l’existència d’aquesta web, per a promoure el sistema 
entre els usuaris. Si s’aconseguís un nombre suficient d’usuaris registrats, 
permetria captar usuaris que disposen d’una mala connexió amb transport 
públic i que són usuaris potencials del vehicle privat, al mateix temps que es 
disminuiria la quantitat de vehicles, en concentrar als usuaris (augment del 
nivell d’ocupació dels vehicles).  

 
 
Termini: Mig 

 
 

Resultats/Impacte previst: 
 

- Racionalització de l’ús del vehicle privat 
- Reducció espai dedicat a l’aparcament (millor aprofitament del sòl). 
- Creació d’una nova cultura de l’ús del vehicle privat 

 
 
Cost: Baix però sostingut. 
 
 
Institucions concernides: UPC 
 
 
Viabilitat/Idoneïtat: El suport informàtic ja existeix i funciona correctament facilitant 
la promoció d’aquesta iniciativa al Campus del Baix Llobregat. La irregularitat 
d’horaris dels estudiants podria dificultar l’èxit d’aquesta iniciativa en aquest col·lectiu. 

 
 

 
 
 



 
A. Caro (2004)  Criteris per a un pla de mobilitat sostenible. Aplicació al Campus de Castelldefels de la UPC 

 
 
 

- 60 - 

6.4 Quadre resum d’actuacions 
 
 
 

NOM DE L’ACTUACIÓ COST TERMINI INSTITIUCIONS 
CONCERNIDES

Acondicionament del trajecte de vianants entre l’estació 
de RENFE i el pont sobre l’autovia (A.1.) Baix Curt Aj. Castelldefels 

Reimplantació  del servei de préstec gratuït de bicicletes 
(A.2.) Baix Curt UPC 

Ordenació del trànsit de bicicletes dintre del campus i 
connexió amb la xarxa de carrils-bici de Castelldefels. 
Arranjament d’aparcaments de bicicletes. (A.3.) 

Mitjà Curt-Mitjà Aj. Castelldefels, 
UPC 

Canvi de localització de parades  de la línia L-95 
d’autobús (B.1.) Baix Curt EMT, Mohn, 

PMT 
Convertir la línia L-97 en una línia de connexió entre 
campus UPC (B.2.) Mitjà-Alt Llarg EMPT, Mohn, 

UPC 

Habilitació andana propera al campus (B.3.) Alt Mitjà RENFE, Ajunt. 
Castelldefels 

Implantació de servei de microbús intern al campus (B.4) Alt Llarg UPC 

Arranjament de la cruïlla entre l’avinguda del canal i el 
carrer del pi tort (C.1-D) Alt Llarg Ajuntament de 

Castelldefels 

Promoure sistemes de car-sharing i car-pool (C.2.) Baix Mitjà UPC, PMT 

 
 Taula 6.2. Quadre resum d’actuacions       Font: Elaboració pròpia 
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6.5 Mecanismes de gestió de l’aparcament (P.) 
 

En l’anàlisi realitzada s’ha estimat que actualment arriben diàriament uns 500 
vehicles al campus (250 d’estudiants, 125 de personal docent, de serveis i de recerca, 
i 125 d’empleats de empreses). L’oferta actual de places d’aparcament, de l’ordre de 
les 400, així com la poca ocupació dels carrers adjacents al campus fan que no hi 
hagi un dèficit de places d’aparcament i, per tant, aquest no sigui un factor 
determinant en l’elecció modal dels usuaris. 

El creixement del Parc Mediterrani de la Tecnologia motivarà un fort increment de la 
demanda d’aparcament. Si no varien les tendències, s’ha estimat que en l’horitzó 
2010 el nombre de places necessàries per satisfer la demanda es situarà a l’entorn de 
les 2.800. La previsió d’oferta per al mateix horitzó (depenent de les places situades 
sota els edificis de nova construcció) és de l’ordre de les 1.000 places 

Serà doncs necessari establir mecanismes de gestió de l’aparcament per tal de 
promoure l’ús eficient del vehicle privat alhora que es fomenti, indirectament l’ús del 
transport públic. 

Per a la gestió de l’aparcament és necessari considerar els diferents tipus d’usuaris 
del PMT. Les seves reaccions i l’acceptació davant diferents mecanismes seran 
diferents en cada cas: 

 
• Estudiants: són els usuaris amb menor poder adquisitiu i una major 

flexibilitat d’horaris Possiblement sigui el col·lectiu amb més 
consciència de les conseqüències de la mobilitat i, en principi serien els 
més receptius a polítiques destinades a afavorir el transport sostenible. 
Tanmateix, els estudiants usuaris del vehicle privat s’oposaran a 
qualsevol mesura que els limiti la possibilitat d’accedir en vehicle 
privat. 

 
• Personal acadèmic, de serveis i recerca: Usuaris amb major renta que 

els estudiants i, per tant, amb més disponibilitat de vehicles propis. 
Tenen certa flexibilitat d’horaris i un alt percentatge d’us del transport 
públic. Tanmateix tenen necessitat de places d’aparcament, en alguns 
casos per a ús diari, però en molts per a usos puntuals. 

 
• Empleats d’empreses: És el grup d’usuaris amb menys flexibilitat 

d’horaris i més percentatge d’ús del vehicle privat. En molts casos 
exigiran de les seves empreses que els facilitin l’accés a places 
d’aparcament. 

 
La definició de la política de gestió de l’aparcament és una important decisió que 
hauria de ser coordinada entre la Universitat Politècnica de Catalunya, El Parc 
Mediterrani de la Tecnologia (com a representant de les empreses i centres sense 
vinculació directa amb la UPC) i l’Ajuntament de Castelldefels per coordinar la 
política del PMT amb l’aplicada als carrers adjacents. 
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A continuació s’exposen les possibles polítiques de gestió que podrien ser aplicades, 
explicant quina seria la reacció esperable de cadascun dels grups d’usuaris 
anteriorment definits. 

Les possibles vies de gestió es basen fonamentalment en l’establiment de tarifes en 
funció de diferents conceptes (per tant, en essència la seva efectivitat dependrà del 
poder adquisitiu dels usuaris) i en la zonificació dels espais d’aparcament. Les 
diferents polítiques exposades no son excloents, es poden aplicar de forma conjunta i 
complementària.  

 

• Política tarifària directa:: És la més senzilla de les polítiques tarifàries 
en la seva aplicació. Consisteix en taxar l’estada dels vehicles als a 
l’aparcament en funció de la durada de l’estada. Pot incloure sistemes 
d’abonament per a estades llargues o ús durant tot l’any fins arribar a 
un “lloguer” de la plaça. 

 

• Preferències als VAO (vehicles d’alta ocupació): L’objectiu d’aquest 
tipus de política és afavorir l’aparcament dels vehicles amb alta 
ocupació, ja sigui mitjançant descomptes o facilitant-los espais 
d’aparcament dedicats. Pot ser molt útil, combinada amb el “car 
sharing” per augmentar l’ocupació dels vehicles. La principal 
dificultat que planteja és el control de l’ocupació dels vehicles. 

 
  
• Tracte favorable (“Seniority”): És una política que discrimina als 

usuaris segons el grup i el càrrec que ocupen. Pot anar des d’un 
repartiment de l’espai destinat a l’aparcament entre els diferents usuaris 
(estudiants, personal de la universitat, treballadors de les empreses...), 
fins a una assignació directa de places en funció del càrrec ocupat (així, 
per exemple, el gerent del Campus tindria assignada una plaça 
preferent)  

 
• Sorteig: Consisteix en repartir les places disponibles entre els qui ho 

sol·liciten mitjançant un sorteig. L’assignació de places és per un temps 
limitat (normalment un any) al final del qual es torna a obrir el procés 
de sol·licitud i sorteig.  

 
 
Essent l’objectiu principal de la gestió de l’aparcament l’optimitzar l’ús del vehicle 
privat i de l’espai que se li destina, no es consideren adients les polítiques consistents en 
assignar a un únic usuari una única plaça. L’aplicació de polítiques de “Sorteig” o de 
“tracte preferent per càrrec” podrien provocar que mentre bona part de les places 
d’aparcament estan desocupades, hi hagi saturació en les places disponibles per a la 
resta dels usuaris (o en els carrers adjacents). 
 
Tanmateix, una política de tracte diferenciat no personal, és a dir per estaments pot ser 
adient. Aquest tipus de política consistent en reservar zones d’aparcament per a 
cadascun dels estaments permetria aplicar-hi polítiques d’aparcament diferenciades. 




