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Índex
Problemes

1.   Cada vegada són més els qui vivim a les zones urbanes
2.   Les ciutats cada vegada són més extenses i cada vegada

menys denses
3.   Es perden milers de milions en els embussos
4.   Més ràpid entre les ciutats però més lentament dins les ciutats
5.   La circulació automobilística ocupa un preciós espai urbà 
6.   L’estacionament dels cotxes malgasta l’espai urbà
7.   L’automòbil devora massa espai urbà
8.   Els cotxes malgasten molta energia
9.   La pol·lució, causada principalment per la circulació automobilística,

degrada la qualitat de l’aire a la ciutat
10. El soroll degrada la qualitat de vida a la ciutat
11. Els accidents de circulació maten cada any 45.000 persones a Europa
12. No tothom té un cotxe a la seva disposició
13. Els responsables polítics són menys favorables al transport públic que llurs

electors

El cercle viciós de la decadència urbana
Solucions

1.   La ciutat densa és més eficaç que la periurbanització
2.   Desenvolupament urbà dens al voltant de les estacions de transport públic
3.   Alliberades dels embussos, les ciutats esdevenen acollidores i dinàmiques
4.   Un volum de negocis en augment gràcies a les zones de vianants
5.   Les polítiques d’estacionament intel·ligents en els centres de ciutat

redueixen els embussos.
6.   Els estacionaments de dissuasió (P+R) complementen la limitació de

l’estacionament al centre de les ciutats
7.   Uns transports ràpids i fiables atreuen els automobilistes
8.   S’han de crear vies reservades i llocs adequats per al transport públic
9.   El pis baix facilita l’accés als vehicles
10. Per al transport massiu a les grans ciutats, el metro i el ferrocarril de

rodalies són l’única resposta
11. Unes correspondències atractives són una de les claus de l’èxit dels

transports públics
12. Una bona informació als viatgers és essencial per a un viatge sense

imprevistos

13. La venda electrònica de bitllets facilita la utilització dels transports públics
14. Els desplaçaments urbans efectuats amb cotxe haurien de ser tarifats

correctament
15. Un finançament innovador per invertir en els transports públics
16. Els primers èxits anuncien els èxits futurs

Els tres pilars de la mobilitat urbana equilibrada
Realitzacions exemplars

1. El transport públic engendra una plus-vàlua territorial recuperable en el
desenvolupament de noves zones d’urbanització.

2. El metro lleuger regenera els centres de les ciutats
3. Els vianants, els ciclistes, els autobusos i els tramvies poden coexistir

harmoniosament en els centres antics de les ciutats
4. Comunicacions ferroviàries o per autobús atractives per als centres

comercials i d’oci situats a la perifèria de la ciutat
5. Enllaços ràpids i fiables entre els centres de les ciutats i els aeroports
6. La coordinació de tots  els modes de transport
7. Les noves tecnologies al servei de la informació per als viatgers
8. Un accés fàcil a tots  els modes de transport gràcies a l’”e-bitllet”
9. Els carrils reservats als “autobusos de qualitat” transporten del 40% al 200%

dels viatgers més a les hores punta
10. Els sistemes d’autobusos de gran capacitat aconsegueixen transportar

fluxos molt importants
11. El metro lleuger també pot respondre a una gran demanda
12. La renovació del tramvia
13. El tramvia-tren, com fer circular el metro lleuger sobre les vies del tren
14. El metro pot transportar a gran velocitat un gran nombre de passatgers
15. L’art il·lumina el metro
16. Riquesa i transport públic van bé junts!
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redacció ha estat revisada per Peter Scheidegger, Louis Marchand, Gilbert Delva, Michel
Quidort, Jean Vivier i Heather Allen. Donem les gràcies a la Secretaria General pel seu ajut i
especialment a Stéphanie Loozen i Thierry Maréchal.                                    Maig del 2001

TRADUCCIÓ: El Servei de Comunicació i Estudis de l'Autoritat del Transport Metropolità ha
realitzat la traducció d'aquest fulletó al català.                                                  Abril 2002.

0-FV Cover (C)  8/5/02  20:52  Página 2



Desplaçar-se millor dins la ciutat
Els darrers cinquanta anys s’han caracteritzat per un creixement explosiu de la població urbana i de la circulació automobilística.
La urbanització cada vegada està més condicionada per l’automòbil. Moltes famílies han elegit viure “al camp” i tenen diversos
cotxes per satisfer llurs necessitats de mobilitat. Les conseqüències d’aquesta dispersió urbana són ben conegudes: dissolució
dels vincles socials de veïnatge, dependència de l’automòbil, allargament dels desplaçaments i augment de les despeses de
transport.

Les ciutats que han sabut conservar les activitats comercials i culturals de llur centre històric estan amenaçades per la congestió
i la degradació de l’entorn. Mentre que els enllaços interurbans i intercontinentals cada vegada són més ràpids, els desplaçaments
a la ciutat continuen essent lents. La congestió és un gran obstacle per al desenvolupament econòmic i cultural de les nostres
ciutats. La utilització incontrolada de l’automòbil a la ciutat perjudica la salut dels habitants, els quals pateixen el soroll i la
pol·lució, i contribueix a l’esgotament de les energies no renovables i a les emissions de gas amb efecte hivernacle.

El desenvolupament durador de les ciutats no és solament un tema de debat teòric, aquest requereix mesures concretes per
esdevenir una realitat. Els ciutadans s’adonen que llur futur i el de llurs fills depèn de les decisions i de les accions dels
responsables polítics de la planificació urbana i dels transports. Per garantir l’accessibilitat a les activitats urbanes a tots els
ciutadans -incloent-hi els qui no tenen cap vehicle a llur disposició- i millorar la qualitat de vida a la ciutat, cal limitar la utilització
de l’automòbil i donar prioritat al transport públic, als vianants i als ciclistes.

S’han realitzat progressos i es poden veure uns bons exemples de regeneració dels centres, fidels a l’herència cultural de les
ciutats, dels quals els habitants de les ciutats n’obtenen plaer i orgull, però aquests esforços han de continuar i han d’augmentar.
La intenció d’aquest fullet és la de mostrar l’extensió dels problemes, oferir solucions i il·lustrar aquestes solucions mitjançant
exemples d’èxits procedents de tots els països del món.

L’automòbil és una eina indispensable de mobilitat i de llibertat, però els límits del “conjunt automobilístic” són àmpliament
reconeguts. A nosaltres ens pertoca fer del segle XXI, el segle de la mobilitat duradora i de l’equilibri harmoniós entre el transport
públic i l’automòbil.

Jean-Paul Bailly Hans Rat
president de la UITP                                                                                                                  secretari general de la UITP
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El creixement de les ciutats és un fenomen mundial,
especialment en els països en desenvolupament, en els quals
l’augment molt ràpid de la població i del parc automobilístic
provoca la congestió generalitzada de la circulació.

Des d’ara i fins a l’any 2002, la mobilitat urbana augmentarà
en un 50%. Aquest augment tindrà lloc essencialment a les
grans conurbacions, especialment en els països en
desenvolupament que ja pateixen els embussos, un nombre
alarmant d’accidents i uns alts nivells de pol·lució atmosfèrica.

La companyia d’autobusos de Delhi transporta 4,5 milions de 
passatgers diàriament.

Avui dia, més del 50% de la població mundial viu a les zones urbanes.

Problema 1:   Cada vegada som més els qui vivim a les
zones urbanes
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A les ciutats dels països desenvolupats, l’augment del nivell de
vida va acompanyat d’una forta tendència a la periurbanització
i d’una dependència més gran respecte del cotxe. Quan els
habitants de les ciutats deixen les ciutats pels afores perifèrics,
els desplaçaments, efectuats principalment amb cotxe, cada
vegada són més llargs i més freqüents.

A més, com s’indica en el gràfic que hi ha continuació, com
més feble és la densitat de població, més alt és el consum de
gasolina.

El cost total dels desplaçaments urbans està directament vinculat a
la densitat: com menor és la densitat, més alt és el cost. Aquest cost
varia entre el 5% del producte interior brut (PIB) per a les ciutats com
Tòquio o Munic i el 15% per a les ciutats nord-americanes de poca
densitat. 

La dispersió urbana augmenta els embussos, la pol·lució i les despeses 
de transport per a la col·lectivitat.

Problema 2:   Les ciutats cada vegada són més
extenses i cada vegada menys denses
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La congestió té conseqüències econòmiques importants:
• Cada dia, es perden moltes hores productives en els

embussos.
•  El comerç està penalitzat per lliuraments difícils, retardats i

més costosos.
• Els transports públics són més lents i menys regulars.
•  Els cotxes que circulen lentament o que estan parats amb 

el motor en marxa són especialment contaminants.
• La qualitat de vida s’ha degradat per als qui viuen als 

carrers saturats.

Els embussos ja no estan limitats a les hores punta a les grans
ciutats. Aquests són responsables de l’augment i de la
irregularitat de la durada dels trajectes quotidians i ocasionen
enormes pèrdues de temps productiu.

Es considera que en els països desenvolupats, la congestió és
responsable d’una pèrdua de 500 mil  milions d’Euros
anualment. El cost dels embussos a Londres, representa com
a mínim 3,5 mil  milions d’Euros anualment (aquesta
estimació es basa en la comparació entre les velocitats
mitjanes diàries i les que s’observen a les 5 del matí).
(Font: London First)

París, un dia com els altres a la plaça de la Concòrdia! 
Es considera que 600 milions d’hores es perden cada any en els
embussos a la regió parisenca, la qual cosa representa 6 mil milions
d’Euros. (1 = 1 US $)

La congestió no és solament un perjudici, és una amenaça greu per a l’economia.

Problema 3:   Es perden milers de milions en els
embussos
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En molts països, es gasten quantitats importants per millorar
les xarxes viàries i ferroviàries nacionals i internacionals. No és
sorprenent que amb les noves tecnologies, els viatges en tren
de París a Marsella es facin amb tres vegades menys de temps
que fa 50 anys.

Però no es gasten prou diners per millorar la mobilitat urbana,
mentre que el 75% de la població europea viu en zones
urbanes i pateix cada dia pèrdues de temps a causa de la
congestió. El temps necessari per traslladar-se del centre de la
ciutat a un aeroport és a vegades més llarg que la mateixa
durada del vol!

Els autobusos encallats en els embussos, són tan lents com els
“òmnibus” de fa 100 anys estirats per cavalls.

Les inversions en els transports públics urbans han de ser més importants ja que la major
part de la gent viu en ciutats en les quals els embussos són una realitat quotidiana.

Problema 4:   Més ràpid entre les ciutats però més
lentament dins les ciutats

So
ur

ce
: U

IT
P

Fo
nt

: U
IT

P

Més ràpid entre les ciutats
però més lentament dins les
ciutats

Velocitat dels trens 
entre París i Marsella

Velocitat dels autobusos a l’hora
punta de la nit a París

1-FV cahier compl final (C)  8/5/02  20:53  P gina 5



So
ur

ce
: 

Per transportar 50.000 persones per hora i per direcció són
necessaris:
– 175 m d’amplada de calçada per als cotxes, o
– 35 m d’amplada de calçada per als autobusos, o solament
– una franja de  9 m d’ample per a una línia de metro o 

ferrocarril.

Un tren suburbà de GO Transit a Toronto, al Canadà, transporta el
mateix nombre de passatgers que 800 a 1000 cotxes, és a dir encara
més cotxes que els que es veuen en aquesta fotografia.

S’han de construir sempre més calçades urbanes per satisfer 
la demanda sempre creixent o s’ha d’adaptar la demanda de desplaçaments

a la xarxa viària existent amb l’ajut dels transports públics?

Problema 5:   La circulació automobilística ocupa un
preciós espai urbà 
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Per treballar en llurs oficines, els empleats necessiten el mateix
espai que per aparcar llurs cotxes, és  a dir aproximadament
20 m2 per persona. Per contràriament a llur cotxe, que s’està
tot el dia al pàrquing on no serveix per a res, els empleats
tenen una jornada productiva.

Els pàrquings de les oficines contribueixen molt poc al
dinamisme econòmic d’un barri i l’espectacle de cotxes que
envaeixen el paisatge urbà no és especialment agradable.

Els cotxes estan estacionats durant el 95% del temps, i un cotxe
estacionat ocupa tant espai com l’oficina en la qual treballa el seu
conductor.

Si tothom anés a treballar amb cotxe, l’espai necessari per a l’estacionament seria
tan gran com el que es dedica a les activitats industrials i comercials.

Problema 6:   L’estacionament dels cotxes malgasta
l’espai urbà
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Tots  els modes de transport utilitzen espai per traslladar-se i
aparcar durant un cert temps.

Els consums d’espais per al desplaçament i per a
l’estacionament poden ser agregats utilitzant una mateixa
unitat de mesura: l’espai x temps, expressat en m2 x hora.

La modalitat de transport que consumeix més espai és el cotxe
particular.

Per exemple, un trajecte domicili-treball amb cotxe consumeix
90 vegades més espai que el mateix trajecte efectuat amb
metro i 20 vegades més si s’utilitza l’autobús o el tramvia.

75 persones transportades:
per 60 cotxes

Els cotxes utilitzen un enorme volum d’espai de les vies públiques que és un bé públic
limitat i preciós.

Problema 7:   L’automòbil devora massa espai urbà
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Tots  els modes de transport han d’utilitzar l’energia d’una
manera eficaç.

L’energia no és utilitzada eficaçment quan un cotxe de més de
1.000 kg transporta entre 1,2 i 1,4 persones de mitjana. Els
autobusos i els tramvies fan una millor utilització de l’energia:
aquests consumeixen de 3 a 5 vegades menys per passatger
transportat.

Si es vol respectar el compromís, establert a les conferències
mundials de Rio i de Kioto, de reduir les emissions de CO2,
s’imposa una disminució del consum d’energia. 

Són els transports ferroviaris molt utilitzats els qui consumeixen
menys energia per passatger.

Els cotxes poden esdevenir més ecològics gràcies a les innovacions tecnològiques:
tanmateix aquests consumiran  3 vegades més d’energia i produiran 3 vegades més

de gas amb efecte hivernacle que el transport públic.

Problema 8:   Els cotxes malgasten molta energia
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En els països desenvolupats el cost de la pol·lució representa
entre l’1% i el 2% del PIB. La indústria de l’automòbil ha
realitzat progressos tècnics per reduir les emissions, però
tanmateix, la circulació viària sempre és la principal causa de
pol·lució a les zones urbanes. L’efecte de la millora de les
prestacions dels vehicles és anul·lat per l’augment del parc
automobilístic i de la longitud i la freqüència dels
desplaçaments.

Malgrat els progressos tecnològics efectuats al llarg d’aquests
darrers anys, els transports públics són “més nets” que el
cotxe per transportar fluxos importants de persones.

Únicament una política de “no creixement” de la circulació
automobilística pot reduir la pol·lució, els riscos per a la salut i
contribuir a resoldre el problema mundial de l’efecte hivernacle
causat per les emissions de CO2.

Fins i tot amb els millors silenciadors catalítics, el problema del CO2 persisteix

Problema 9:   La pol·lució, causada principalment per
la circulació automobilística, degrada la
qualitat de l’aire a la ciutat
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El soroll afecta greument les condicions de vida. La salut i la
vida quotidiana dels habitants de les ciutats que pateixen un
nivell de soroll molt elevat i permanent estan molt pertorbades.
Al llarg de les autopistes, el soroll por ser reduït mitjançant un
murs de protecció, però els vianants estan exposats als carrers
de la ciutat al soroll de la circulació.

A més, les grans infrastructures de les autopistes molesten
visualment i creen unes barreres físiques que els veïns tenen
dificultats per travessar, delimitant així uns ghettos.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, més del 30% dels
europeus estan exposats a uns nivells de soroll que pertorben
llur son i entre el 5% i el 15% d’aquests pateixen greus trastorns
del son provocats pel soroll.

Per preservar l’entorn vital i el dinamisme comercial, s’ha de limitar
la circulació i crear més zones de vianants.

La vida urbana solament es desenvolupa si l’entorn vital és agradable per als habitants
i per als visitants

Problema 10:  El soroll degrada la qualitat de vida a la
ciutat
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A Europa el nombre total de morts causades per accidents de
circulació representa l’equivalent de les víctimes d’una petita
guerra. A les zones urbanes, la meitat de les víctimes són
vianants i ciclistes.

Existeix una vinculació directa entre el nombre persones
mortes als carrers de la ciutat i el nombre de trajectes
efectuats amb cotxe. A les ciutats on les xarxes de transport
públic estan molt desenvolupades, les víctimes d’accidents de
la circulació són dues vegades menys nombroses que a les
ciutats en les quals els desplaçaments són quasi tots efectuats
amb cotxe. Els transports  públics són de 10 a 20 vegades més
segurs que el cotxe per passatger x quilòmetre.

Els transports públics tenen molt més respecte per la vida dels ciutadans
que el cotxe particular

Problema 11: Els accidents de circulació maten cada
any 45.000 persones a Europa

Els accidents de circulació són la primera causa de morts per als
joves de menys de 25 anys als països de la Unió Europea, molt per
davant del suïcidi.

U
IT

P 
- 

P.
 G

el
uc

k 
Sa

ve
 t

he
 C

it
y

Fo
nt

: A
ut

oa
ct

ua
lit

é 
no

ve
m

br
e 

20
00

Accidents de la
circulació

Percentatge de morts causades
per accidents de la circulació

1-FV cahier compl final (C)  8/5/02  20:54  P gina 12



Malgrat que el nombre de cotxes augmenta regularment,
no totes les famílies estan motoritzades. En nombrosos
països en via de desenvolupament, la majoria de la
població depèn dels transports públics.

Fins i tot en els països desenvolupats, el 25% de les
famílies no tenen cotxe i més del 50% dels habitant de
les ciutats no tenen cap cotxe a llur disposició per
traslladar-se en determinats moments del dia, fins i tot si
pertanyen a una família motoritzada. Els escolars, la
gent gran, els qui no tenen carnet de conduir, i també les
persones de pocs ingressos necessiten el transport
col·lectiu per traslladar-se.

A més, cada vegada més ciutadans elegiran no tenir
cotxe per raons ecològiques, si viuen en una ciutat ben
comunicada pels transports públics.

Tots els ciutadans haurien de tenir accés a les activitats
urbanes mitjançant el transport públic, sense haver de
recórrer al cotxe.

Tothom hauria de tenir accés al transport per als trajectes essencials
vers el lloc de treball, l’escola o l’hospital,

i també per als desplaçaments de compres i d’oci.

Problema 12: No tothom té un cotxe a la seva disposició
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Una enquesta realitzada a gran escala als habitants de 12
països europeus ha demostrat que:

• La circulació és el problema urbà més important.
• El 59% de la població declara que la circulació

automobilística ha arribat a nivells excessius, és a dir 
insuportables.

• El 84% de la població opta pels transports públics, 
fins i tot si això ha de penalitzar la circulació automobilística

A Suïssa, on els ciutadans són consultats sobre les polítiques de
mobilitat urbana, les inversions en transport públic són
generalment aprovades, i també les restriccions de la circulació
automobilística.

La meitat dels responsables polítics subestimen 
la voluntat de llurs electors de donar prioritat als autobusos i als tramvies.

Problema 13: Els responsables polítics són menys
favorables al transport públic que llurs
electors
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Què pensen els responsables polítics de l’opinió 
de llurs electors?
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Cada vegada més
persones escullen 

el cotxe

Més cotxes i més
circulació rodada

Hi ha més embussos i no hi
ha prou places

d’estacionament

Disminució de l’oferta de
Transports públics

Disminució de la
utilització dels 

transports públics

Els autobusos i els
tramvies són més lents, i
per tant menys atractius

Els barris residencials
centrals decauen i la

ciutat s’estén 

La ciutat esdevé menys
agradable per viure

Les activitats econòmiques
es desplacen cap a la

perifèria

Les activitats
econòmiques centrals 
són menys accessibles

Augment de 
la pol•lució, del soroll i 

dels accidents

El cercle viciós de la decadència urbana

Més inversions per a les
carreteres i els pàrquings
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A les zones urbanes de poca densitat, el cotxe és la
modalitat de transport dominant i el cost del transport
públic és elevat. A les ciutats poc denses els
desplaçaments són quasi tots efectuats amb cotxe.

La “Millenium Cities Database for Sustainable
Transport” elaborada per la UITP i la Murdoch University,
mostra que com més elevades són la densitat i la part
dels desplaçaments efectuats a peu, en bicicleta i en
transport públic més reduït és el cost del transport de
persones per a la col·lectivitat, expressat en el
percentatge del PIB.

Un estudi relatiu a la regió parisenca, mostra que a la perifèria, on
hi ha menys de 30 habitants i llocs de treball/ha, el cost dels
desplaçaments amb cotxe és tres vegades més alt que el dels
desplaçaments efectuats amb metro en el centre de París, on la
densitat és de 400 habitants i llocs de treball/ha.

S’ha de posar fre a la dispersió urbana; efectivament, el cost dels desplaçaments és
reduït quan el transport públic és la modalitat dominant en una ciutat de gran densitat

o de densitat mitjana.

Solució 1:      La ciutat densa és més eficaç que la
periurbanització

Zones
urbanes

EUA, Canadà
Oceania
Europa
Japó, 
Hong Kong
Singapur

Densitat
(habitants
/hectàrea)

18

55
134

Part dels
desplaçaments
a peu, en
bicicleta i en
transport públic

15%

52%
62%

Cost dels
desplaçaments
(% del PIB)

12.7%

8.3%
5.4%
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Les oficines situades prop de les estacions (aquí una estació de
metro lleuger a San Diego, Califòrnia), redueixen les distàncies de
caminar i encoratgen la utilització dels transports públics.

El transport públic ha d’estar a una curta distància del domicili 
i tant proper a l’oficina com el pàrquing.

Solució 2: Desenvolupament urbà dens al voltant de
les estacions de transport públic
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Distància a peu en minuts

Tenir en compte els transports públics en les decisions
urbanístiques és un mètode eficaç per limitar la circulació de
cotxes i per reduir els embussos quotidians. Un dels millors
estímuls per deixar el cotxe al garatge és una escassa distància
a peu per traslladar-se a una estació de transport públic
atractiva.

En el gràfic que hi ha a continuació (d’una ciutat suïssa) es
mostra que el nombre d’usuaris dels transports públics
augmenta fins al doble quan el temps de caminar a peu vers la
parada d’autobús més propera disminueix entre 7 i 2 minuts.
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Els centres de les ciutats no tenen vocació d’atreure els
cotxes, sinó els visitants i els clients de les activitats
comercials, culturals i d’oci, tot oferint un entorn vital
agradable als residents.

La concentració de les activitats en un espai reduït
imposa uns límits d’accés estrictes a fi de preservar un
entorn tranquil.

Diverses ciutats han sabut conservar el caràcter atractiu
de llurs centres aplicant les mesures següents:

• Estacionament a la calçada limitada al mínim 
estricte,

• Adopció de plans de circulació mitjançant els quals 
es prohibeixi la circulació de trànsit, excepte per als 
autobusos, els tramvies i les bicicletes,

• Limitació de l’accés al centre amb cotxe excepte per
als residents i els lliuraments (a determinades hores).

En 60 ciutats italianes, com aquí, a Bolonya, el centre no és
accessible amb cotxe, sinó solament als autobusos i, a
determinades hores, als vehicles de lliurament.

Els centres de les ciutats, alliberats dels embussos i de l’estacionament,
esdevenen novament disponibles per a les passejades, les compres i l’oci.

Solució 3: Alliberades dels embussos, les ciutats
esdevenen acollidores i dinàmiques
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Nombrosos comerciants pensen que l’estacionament davant
llurs comerços és essencial per a la venda. Però l’experiència
de nombroses ciutats mostra que la transformació dels carrers
en zones de vianants, amb un accés reservat als transports
públics i una reglamentació dels períodes de lliuraments,
permeten augmentar el volum de negocis dels comerços.

La promoció dels transports públics i la creació de les zones de
vianants és un èxit a Valladolid (Espanya)

L’experiència internacional mostra que les zones de vianants, comunicades
per uns transports públics atractius, fan augmentar el volum de negocis dels comerços.

Solució 4: Un volum de negocis en augment gràcies
a les zones de vianants
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Augment del volum de negocis 

després de la creació de zones de vianants
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Contràriament al que a vegades s’afirma, més espais
d’estacionament significa quasi sempre més embussos.
Limitar l’oferta d’estacionament, especialment per als qui que
fan un recorregut moltes vegades, és la manera més eficaç (i
la menys cara) de convèncer els automobilistes que deixin el
seu cotxe al garatge. Aleshores opten per unes modalitats de
transport que utilitzen menys espai urbà.

La política d’estacionament és un instrument essencial per a
una gestió amb èxit de la mobilitat.

La UITP recomana les accions següents: limitar la creació
d’espai d’estacionament en els nous edificis d’oficines;
desencoratjar l’estacionament gratuït en el lloc de treball;
limitar la capacitat d’estacionament en els centres; optimitzar
la utilització d’estacionament (eliminar l’estacionament a la
calçada dels qui fan un recorregut moltes vegades creant
zones “blaves” en les quals la durada de l’estacionament és
limitada...) i garantir l’aplicació de la reglamentació.

La creació de zones de vianants en el centre de la ciutat (com es
pot veure aquí a Luxemburg, a Alemanya) ha estimulat el comerç
local, encara que els llocs d’estacionament al carrer hagin estat
suprimits.

Crear espais d’estacionament més nombrosos i que la xarxa viària 
no pot suportar, és tan il·lògic com fer treballar els músculs del cos

quan el cor no te la capacitat suficient per fer-ho.

Solució 5: Les polítiques d’estacionament en els
centres de les ciutats redueixen els
embussos
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A la perifèria de les ciutats, no tothom viu prop d’una estació
de transport públic. Per tant, s’han d’utilitzar altres modalitats
de transport per traslladar-se a l’estació més propera. A les
zones urbanes poc denses, l’automòbil és un mitjà còmode
d’accés al transport públic i a nombrosos països els
aparcaments d’enllaç han donat bons resultats ja que atrauen
nous clients vers els transports públics per traslladar-se al
centre de les ciutats.

La política de creació dels aparcaments d’enllaç ha de ser
coherent amb les mesures de restricció de l’estacionament als
centres de les ciutats; per exemple, a cada nova plaça
d’estacionament en un aparcament d’enllaç, li ha de
correspondre la supressió d’una plaça d’estacionament al
centre de la ciutat.

Perquè siguin atractius, els aparcaments d’enllaç han de ser
segurs i oferir correspondències fàcils amb transports públics
ràpids i freqüents. S’han d’oferir informacions als passatgers
en temps real, unes sales d’espera confortables i uns serveis
de proximitat.El “Park and Ride” associat a un final de línia de metro lleuger a

Hanover (Alemanya).

Un cotxe estacionat en un aparcament d’enllaç no significa solament
un cotxe menys estacionat a la ciutat, sinó també dos trajectes amb cotxe menys

en les vies d’accés al centre.

Solució 6:  Els aparcaments de dissuasió (P+R)
complementen la limitació de
l’estacionament al centre de les ciutats
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POLŒTICAD ESTACIONAMENT
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Els transports públics han de ser tan ràpids i fiables com
l’automòbil.

El metro lleuger de Manchester (Metrolink) ha permès reduir
en 3 milions anuals el nombre de trajectes efectuats amb
cotxe.

L’augment de la utilització dels transports públics de Ginebra
està directament vinculat  a la longitud dels carrils reservats
als autobusos i a llur freqüència de pas.

Els automobilistes, encallats en els embussos, veuen passar els
autobusos i els tramvies i comencen a pensar en un canvi de
modalitat de transport, com aquí a Stuttgart, a Alemanya.

Augmentar la velocitat i la regularitat dels autobusos i dels tramvies atrau
nombrosos viatgers, genera ingressos suplementaris

i millora la imatge del transport públic.

Solució 7: Uns transports públics ràpids i fiables
atrauen els automobilistes

Carrils reservats
(km)

Viatgers (mi.)
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L’espai és molt buscat a les zones urbanes denses; per
consegüent, ha de ser utilitzat eficaçment. Per persona
transportada, els autobusos i els tramvies consumeixen 20
vegades menys d’espai de calçada que el cotxe particular.
També, una de les mesures més interessants per afavorir el
transport públic i la mobilitat en general, és la de crear unes
vies reservades als autobusos i als tramvies.

L’augment de la velocitat i de la regularitat que és el resultat
d’aquestes mesures:

• Millora la freqüència i la fiabilitat del servei.
• Disminueix els costos d’explotació, gràcies a la reducció del

nombre de vehicles en servei i del nombre de vehicles de 
reserva per compensar els retards.

Augmentar la velocitat comercial, la freqüència i la regularitat
permeten reduir els temps d’espera i la durada dels
desplaçaments dels viatgers.

La velocitat i la regularitat són uns factors importants per incitar els
viatgers a elegir els transports públics. La ciutat de Niça, a França,
té uns carrils reservats als autobusos al llarg de la “Promenade des
Anglais” (passeig dels Anglesos).

Donar als autobusos i als tramvies una infraestructura reservada és rendible, 
ja que els costos d’explotació disminueixen i els ingressos augmenten.

Solució 8: S’han de crear vies reservades i llocs
adequats per al transport públic
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Un embarcament fàcil és apreciat per tots els clients: infants,
viatgers amb equipatge, pares amb cotxets per a infants i
persones grans. A més, una bona accessibilitat és
indispensable per respondre a les necessitats de les persones
de mobilitat reduïda.

L’embarcament al mateix nivell és una característica clàssica
dels metros. Des de fa 15 anys, les xarxes de superfície s’estan
dotant progressivament d’aquest mateix avantatge. Els nous
autobusos i els metros lleugers estan equipats actualment amb
pisos baixos, i ofereixen un embarcament al mateix nivell o
quasi al mateix nivell.

Nombroses ciutats europees tenen autobusos i tramvies de sòl baix
que permeten un accés ràpid i fàcil a l’andana, com és el cas de
Dresde, a Alemanya.

Els vehicles dels transports públics són més fàcilment accessibles que fa 15 anys.

Solució 9: El pis baix facilita l’accés als vehicles
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A les grans ciutats del món desenvolupat, els metros i els
ferrocarrils de rodalia (RER a París) són  els modes de
transport més eficaços per comunicar els centres de les ciutats
i enllaçar-los amb la perifèria. Malgrat que la inversió per a una
línia de metro o de ferrocarril de rodalia sigui elevada, a llarg
termini, aquestes modalitats ofereixen la millor solució per a la
col·lectivitat per transportar centenars de milers de viatgers
durant les hores punta.

De fet, el nombre de xarxes de metro augmenta constantment
a les grans ciutats, i també a les metròpolis dels països en
desenvolupament en els quals la població augmenta
ràpidament.

En els països desenvolupats, el tren ràpid és la modalitat de
transport públic menys cara per accedir als centres de les ciutats.
Gràcies a la gran utilització del metro, la circulació a la xarxa viària
de Singapur és fluida.

Les línies de metros i de ferrocarril de rodalia poden transportar més de 50.000
passatgersper hora i per direcció. Cap altra modalitat no ho pot fer!

Solució 10: Per al transport massiu a les grans
ciutats, el metro i el ferrocarril de rodalia
són l’única resposta

Nombre total de Metros 1960-2000

25

34

54

74

100

1960

1970

1980

1990

2000
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Com més gran és la ciutat, més correspondències han
d’efectuar els passatgers entre autobusos, metros, tramvies i
altres modalitats de transport. Aquesta pèrdua de temps pot
ser mal viscuda pels passatgers si aquestes correspondències
estan mal organitzades i són poc atractives.

En els pols de canvi ben concebuts i ben gestionats, els
passatgers poden utilitzar llur temps útilment o d’una manera
agradable, menjant o comprant per exemple. Aquests pols de
canvis han de ser veritables llocs urbans, ben integrats en la
dinàmica de la ciutat.

Una correspondència a Vancouver, a la Colúmbia Britànica, al
Canadà, en la que s’observa la fàcil correspondència entre  els modes
de transport.

Les correspondències no han de reduïr-se únicament a uns passadissos i uns espais
d’intercanvi, sinó que han de ser considerades com llocs urbans atractius i animats.

Solució 11: Unes correspondències atractives són
una de les claus de l’èxit dels transports
públics

Un pol de canvis integrat en un centre comercial a Sheffield
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Oferir al client unes informacions clares sobre els horaris, les
tarifes, les línies i els serveis millora l’atractiu dels transports
públics.

Uns bons sistemes d’informació integrats i intermodals
permeten planificar els trajectes de porta a porta. Els
progressos tecnològics permeten oferir unes informacions en
temps real en el lloc exacte en el qual es troba el client.

Un conjunt equilibrat d’informacions abans del viatge (fullets
impresos i pòsters, oficines de informació sobre els viatges,
centres de recepció de trucades, terminals públiques
interactives, ubicacions a Internet) i d’informacions
proporcionades durant el viatge (a les parades, a les
correspondències i als vehicles) facilita la utilització dels
transports públics i fa que el trajecte sigui més confortable i
sense preocupacions.

Per satisfer el viatger, els sistemes d’informació han de ser multimodals,
cobrir la totalitat de la zona urbana comunicada i oferir informacions sobre els

desplaçaments de porta a porta gràcies a un centre de comunicació únic.

Solució 12: Una bona informació als viatgers és
essencial per a un viatge sense
imprevistos

La informació dinàmica als viatgers facilita la utilització del
transport públic, com es pot veure al West Yorkshire (Regne Unit).

INFORMACIALS VIATGERS
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El sistema de tarifes ha de permetre un canvi fàcil d’una
modalitat a una altra, a nivell de la zona metropolitana, és a dir,
a nivell nacional.

Els progressos en matèria de venda electrònica de bitllets
obren nous horitzons per als usuaris regulars o ocasionals dels
transports públics.

Els sistemes automàtics de percepció de tarifes i les targetes
xip sense contacte ofereixen una alternativa d’excel·lents
resultats pràctics a la venda de bitllets tradicional. Aquests són
intermodals, fàcils d’utilitzar, accepten les tarifes basades en la
distància real del viatge, poden ser modulats segons el període
horari (hora punta, hora de menor utilització), permeten unes
transaccions amb una seguretat total, eviten la manipulació de
diners líquids, redueixen el frau i obren el camí a les noves
aplicacions del moneder electrònic.

Les targetes xip i la venda electrònica de bitllets 
faciliten i fan més atractiva la utilització dels transports públics.

Solució 13: La venda electrònica de bitllets facilita la
utilització dels transports públics

La venda de bitllets sense contacte va aparèixer als anys 90 a Seül,
Hong Kong, etc. La tecnologia sense contacte ofereix uns
avantatges apreciables pel que fa al cost, a la fiabilitat, a la
seguretat i a la velocitat de transacció, en comparació amb les
altres formes de venda de bitllets.

VENDA DE BITLLETSSENSE CONTACTE
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La utilització excessiva del cotxe a la ciutat és encoratjada per
la utilització gratuïta de les vies públiques i per l’alt preu de
l’estacionament. A més, els automobilistes no paguen els
costos externs que ells creen: embussos, pol·lució atmosfèrica
i soroll.

La UITP recomana que el cost d’utilització sigui augmentat:
• ampliant les zones d’estacionament de pagament de la via 

publica,
• augmentant les tarifes d’estacionament per als no residents,
• intensificant el control de l’estacionament i millorant 

l’eficàcia del cobrament de les multes,
• adoptant unes mesures que desencoratgin la posada a 

disposició dels empleats de vehicles de l’empresa i de 
places d’estacionament gratuït en el lloc de treball,

• introduint el peatge viari urbà quan les mesures precedents
es consideren insuficients. La tecnologia ja existeix i les 
aplicacions existents són encoratjadores.

Un peatge viari de regulació a Singapur, a l’entrada del Central
Business District (CBD). Aquest peatge elimina la congestió
perjudicial que existeix a d’altres nombroses megalòpolis.

L’objectiu no consisteix a augmentar l’import total de les taxes sobre l’automòbil, 
sinó a utilitzar cànons o peatges definits amb cura per limitar

una utilització no indispensable del cotxe a la ciutat.

Solució 14: Els desplaçaments urbans efectuats amb
cotxe haurien de ser tarifats correctament 
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La inversió en una xarxa de transport públic de qualitat
beneficia tots els ciutadans.

Els avantatges d’una bona xarxa de transport públic no
beneficien solament els usuaris. Per tant, és legítim que les
despeses d’inversió i d’explotació no siguin únicament
cobertes pels ingressos del trànsit. Els no usuaris també
haurien de contribuir al finançament d’aquestes despeses quan
obtenen un benefici de l’existència de la xarxa de transport
públic que, principalment, permet de reduir la congestió de la
xarxa viària.

Hi ha nombroses maneres de vincular els finançaments públic
i privat:
• Les contribucions dels promotors immobiliaris (com a Hong

Kong, als EUA i a Londres per al metro dels Docklands).
• Les contribucions dels empresaris afectades al finançament

dels transports públics (el “pagament del transport” a 
França).

• El recàrrec sobre el carburant afectat a les inversions en els
transports locals (a Alemanya).

Una gran part del cost del metro lleuger de Rouen, a França, ha estat
finançada pel “pagament del transport” efectuat pels empresaris.

Cada país té maneres diferents de finançar els projectes de transport públic,
però és important invertir en els projectes de transport públic urbà

quan són avantatjosos per al més gran nombre de ciutadans.

Solució 15: Un finançament innovador per invertir en
els transports públics
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Solament amb inversions en el transport públic no es pot
reduir la circulació automobilística És necessari un projecte de
transport integrat en la planificació del territori, unes polítiques
d’estacionament i altres mesures de gestió de la mobilitat.
L’èxit depèn d’una combinació eficaç de compromís polític i
d’eficàcia per part dels empresaris.

Els serveis de transport públic han de ser desenvolupats a fi
que els habitants de les ciutats elegeixin utilitzar els transports
públics, com ho demostra l’exemple d’una petita ciutat de
Suïssa.

Ciutats com Berna, a Suïssa, han aplicat aquestes polítiques amb èxit.

Una combinació de mesures basades en la planificació urbana, la restricció de la
utilització del cotxe i la promoció dels transports públics, és necessària per tenir èxit.

Solució 16: Els primers èxits anuncien els èxits futurs

So
ur

ce
:  

Pe
te

r 
Sc

hd
ei

gg
er

Fo
nt

: U
IT

P

Vo
lu

m
 d

el
 t

rà
ns

it 
d

ia
ri

 (m
ile

rs
)

El trànsit automobilístic continua essent estable mentre que el
del transport públic ha augmentat
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Els tres pilars 
de la mobilitat urbana equilibrada

L’èxit solament pot ser el resultat d’una combinació 
de mesures
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El 2002, una nova línia de metro automàtic enllaçarà la nova
ciutat d’Orestad amb el centre de Copenhaguen. Una societat
pública que pertany conjuntament a la ciutat de Copenhaguen i al
govern de Dinamarca i que és la propietària dels terrenys que hi
ha al llarg d’aquesta línia de metro, és la responsable de la
construcció i de l’explotació de la futura línia. Aquesta ha
manllevat capitals i ha emès obligacions garantides per la ciutat;
els reembossaments s’efectuen venent els terrenys a promotors
immobiliaris.

El metro lleuger dels Docklands de Londres ha estat finançat
parcialment pels promotors d’aquest nou barri.

La inversió en una xarxa de transport públic de gran qualitat
augmenta el valor dels béns immobles.

Realització
Exemplar 1:
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Finançar noves inversions en els transports públics pels
propietaris de béns immobles que poden construir en zones

encara no urbanitzades.

Aeroport de Copenhaguen

Centre de la ciutat

El transport públic engendra una plus-vàlua
territorial recuperable en el desenvolupament
de noves zones d’urbanització
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Nombroses ciutats han combinat amb èxit uns projectes de
transport públic i una política de revigorització de llurs centres
urbans. Unes xarxes de transport públic ben concebudes,
basades en el metro lleuger, tenen molt èxit entre els viatgers,
fins i tot en les ciutats americanes i canadenques de poca
densitat, en les quals el cotxe tanmateix és la modalitat
dominant.

Així al llarg d’aquests darrers 20 anys, almenys 14 ciutats dels
Estats Units i del Canadà han creat noves xarxes de metro
lleuger: Baltimore, Buffalo, Calgary, Dallas, Denver,
Edmonton, Los Angeles, New Jersey, Portland, Sacramento,
Saint Louis, Salt Lake City, San Diego i San José.

La creació de carrers reservats als vianants i als transports
públics embellides amb la plantació d’arbres i amb mobiliari
urbà modern encoratja la inversió privada en els immobles
d’oficines del centre de la ciutat, les botigues i els habitatges.

El carrer sociable “reservat als vianants i als transports públics” de
la florent ciutat de San José (Califòrnia).

Les noves xarxes de transport públic són favorables al desenvolupament
comercial i a l’entorn urbà.

Realització Exemplar 2:    El metro lleuger regenera els
centres de les ciutats
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M E T RO LLEUGER
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Fins i tot en els carrers estrets en els quals estan prohibits els
cotxes, els vianants, els serveis d’abastament, els autobusos i els
tramvies poden coexistir.

A Itàlia, més de 60 ciutats han limitat estrictament l’accés al
centre de la ciutat als cotxes, això durant la major part del dia. A
Roma aquesta zona s’estén des de l’est del Tíber fins a l’estació
Termini, i engloba el centre històric de la ciutat amb una gran
densitat de llocs de treball, de comerços i d’habitants.

Praga ha utilitzat unes barreres de formigó al centre de la ciutat
per separar les fileres de circulació per a cotxes de les vies dels
tramvies i impedir d’aquesta manera que els cotxes i els camions
aprofitin la fluïdesa de circulació d’aquells. Una secció de 800 m
de llarg amb carrils ha eliminat els retards habituals en un temps
d’entre 7 i 10 minuts i ha augmentat la velocitat comercial de 5
línies de tramvia. Aquesta solució rendible a la qual s’afegeix una
política d’estacionament adequada, contribueix a:

• deixar la viure lliure als tramvies
• eliminar els retards causats pels embussos
• reduir els temps de transport
• augmentar la regularitat dels tramvies
• estalviar energia.

A Amsterdam, el carrer estret de Leidesstraatz és una zona de
vianants en la qual els tramvies estan autoritzats.

Els tramvies i els autobusos poden adaptar-se fàcilment als carrers estrets dels centres
històrics de les ciutats.

Realització
Exemplar 3:
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Els vianants, els ciclistes, els autobusos 
i els tramvies poden coexistir harmoniosament
en els centres antics de les ciutats
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El cotxe no és l’únic mode de transport per traslladar-se als
centres comercials i d’oci situats a la perifèria de les ciutats.
Uns transports públics atractius, totalment adaptats a les
necessitats dels visitants d’aquests centres, poden constituir
una bona alternativa.

Aquest és el cas d’Oberhausen (Alemanya) on un nou centre
comercial i d’oci està comunicat amb l’estació principal per
unes vies en un lloc adequat per als autobusos i els tramvies.
La major part d’aquesta inversió ha estat finançada mitjançat
l’impost federal alemany sobre el carburant.

A Oberhausen (Alemanya), el 28% dels visitants del gran centre
comercial i d’oci situat a l’exterior de la ciutat, s’hi traslladen
ràpidament amb autobús i amb tramvia, gràcies a les vies en un
lloc adequat que els estan reservades.

Els grans equipaments situats a la perifèria de les ciutats 
també haurien d’estar ben comunicades pels transports públics.

Realització
Exemplar 4:
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Unes comunicacions ferroviàries o per
autobús atractives per als centres comercials
i d’oci situats a la perifèria de la ciutat

1-FV cahier compl final (C)  8/5/02  20:54  P gina 36



Uns enllaços ràpids i fiables vers els aeroports tenen una
importància capital. Ni els passatgers que han d’agafar un
avió, ni els empleats dels aeroports no es poden permetre ser
retardats pels embussos. Els transports públics transporten
fins a un 40% de la totalitat dels passatgers dels aeroports.
L’estació dels transports públics ha d’estar molt propera a les
terminals de sortida i d’arribada, amb un accés fàcil per a les
persones amb equipatge.

Heathrow Express, un enllaç ferroviari ràpid que ha permès de
reduir en 30.000 cada dia el nombre de cotxes que circula sobre
les carreteres locals.

L’aeroport és més accessible i té una millor imatge gràcies a una comunicació
ferroviària que permet reduir també el nombre de places d’estacionament que és

necessari crear.

Realització
Exemplar 5:
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País Existents Previstes

Europa 40 49

Amèrica del Nord 14 32

Àsia 7 22

Àfrica 1 2

Austràlia 0 6

Amèrica del Sud 0 5

Total 62 116

En aquest quadre s’indica el nombre d’aeroports comunicats,
al principi de 1998, per unes xarxes ferroviàries de gran
velocitat, uns enllaços ferroviaris regionals o del tipus del
metro o fins i tot la combinació d’ambdós.

Enllaços ràpids i fiables entre els
centres de les ciutats i els aeroports

Comunicacions ferroviàries
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La part de mercat dels transports públics ha augmentat en un
10% en 4 anys a Viena, la capital d’Àustria.
– les raons d’aquest augment són:
– un bitllet comú per a tots  els modes en una extensa zona  

metropolitana,
– unes estacions de correspondència agradables per encoratjar

i facilitar els transbordaments d’una modalitat a una altra,
– l’ampliació del metro i del tren de rodalia
– una xarxa de metro lleuger modern als carrers de la ciutat,
– una nova línia de tramvia vers un nou barri residencial,
– un màrqueting personalitzat als nous barris residencials.

Un tramvia amb el sòl rebaixat a Viena, davant l’Òpera. Viena, amb
la seva gran herència cultural, té actualment, gràcies a una política
exemplar d’inversió, una àmplia xarxa de transport públic, densa i
moderna.

Una xarxa de transport públic totalment integrada contribueix
al desenvolupament social i econòmic de la ciutat.

Realització Exemplar 6:       La coordinació de tots  els
modes de transport
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Openbaar Vervoer Reisinformatie (OVR) és, als Països Baixos,
la font intermodal d’informació dels viatgers. Un únic número
de telèfon per als centres de recepció de trucades dóna accés a
tots els horaris de tots  els modes de transport públic i també a
un itinerari ‘porta a porta’ en el que s’indica la millor manera
d’arribar a la destinació final escollida. OVR accepta també
reserves i pagaments, i les informacions que dóna també
inclouen els itineraris amb taxi, a peu o amb bicicleta. OVR rep
més de 10 milions de trucades anuals.

Göteborg, a Suècia, té un sistema d’informació dels viatgers en
temps real per a la totalitat de la xarxa. El centre d’informació
segueix la posició dels vehicles en la seva línia, la qual cosa
permet donar a les parades les informacions en temps real
sobre el proper pas d’un vehicle i sobre les pertorbacions del
servei. Aquestes informacions també estan disponibles en els
mateixos vehicles i s’hi pot accedir a través d’Internet i del
telèfon mòbil.

El London Underground  és una de les societats de transport públic
capdavanteres en l’àmbit de la tecnologia de la informació, gràcies a les
seves informacions en temps real sobre l’arribada del proper tren.

Unes bones informacions als passatgers són un factor decisiu
per augmentar la competitivitat dels transports públics.

Realització Exemplar 7:  Les noves tecnologies al servei
de la informació dels viatgers
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A Hong Kong, una targeta xip sense contacte està en
circulació des del 1997. Aquest sistema de venda de bitllets
inclou tots  els modes de transport (tren, metro, metro lleuger,
autobús i ferri).

L’èxit fenomenal de la targeta xip s’atribueix a la seva
comoditat. Utilitzada pel 85% dels viatgers, aquesta targeta
redueix el temps d’accés a les andanes i als vehicles. La seva
utilització no està reservada únicament al transport públic ja
que s’hi han inclòs unes aplicacions, del tipus de
portamonedes electrònic, a fi que altres serveis com
l’estacionament, els taxis i el telèfon també puguin ser pagats
amb aquesta targeta.

Actualment s’estan desenvolupant unes noves aplicacions de
màrqueting per obtenir nous ingressos.

Gairebé el 80% dels habitants de Hong Kong té almenys una
targeta xip i cada dia s’efectuen 4,5 milions de transaccions en els
transports públics: un gran èxit tècnic per millorar el servei a la
clientela.

Els nous bitllets electrònics faciliten els trajectes 
per als usuaris dels transports públics.

Realització Exemplar 8: Un accés fàcil a tots  els modes 
de transport gràcies a l’”e-bitllet”
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La xarxa dels transports públics de Dublín està constituïda per
una línia de tren (DART) i per unes línies d’autobús afectades
per grans embussos.

Un element clau de l’estratègia de desenvolupament del
transport públic de la ciutat de Dublín és la creació de carrils
reservats per als “Autobusos de qualitat”. La primera fase
d’aquest dispositiu està constituïda per 16 carrils radials. La
sèrie de mesures adoptades per a cada carril és la següent:

– via prioritària reservada exclusivament als autobusos,
– traçat directe de les línies d’autobusos,
– un autobús cada tres minuts (com a mínim) a les hores
punta,
– una flota d’autobusos moderns,
– personal format per a un servei de “qualitat” i atent a les
esperes del client,
– informacions en temps real, amb l’hora prevista de l’arribada
del proper autobús,
– porxos a cada parada il·luminats i amb seients.

Els resultats són molt esperançadors. La durada dels trajectes
ha estat reduïda entre un 30% i un 50% i el 60% dels viatgers
són nous clients que abans efectuaven llur trajecte amb cotxe.

El carril d’”Autobús de Qualitat” Stillorgan, de Dublín, té una
freqüència d’un autobús per minut durant les hores d’afluència i
des de la seva introducció, la seva utilització ha augmentat en un
150% a primera hora del matí.

La millora de l’atractiu de les línies d’autobús gràcies als carrils reservats
és rendible i produeix beneficis, fins i tot a curt termini.

Realització
Exemplar 9:
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Els carrils reservats als “autobusos de
qualitat” transporten entre un 40% i un
200% de viatgers més a les hores punta
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Quan hi ha una gran demanda de transport, però les
possibilitats d’inversió són escasses, una xarxa d’autobusos de
gran capacitat en vies reservades, constitueix una bona
solució. Al Brasil, les ciutats de Curitiba i de Sao Paulo tenen
uns serveis d’autobusos ràpids.

Uns sistemes d’autobusos ràpids, com el de Sao Paulo, tenen
una capacitat propera als 20.000 passatgers per hora i per
direcció en el tronc comú de diverses línies.

Aquest exemple cada vegada és més seguit per les ciutats
sud-americanes. Les mesures adoptades inclouen la millora de
l’organització de la xarxa d’autobusos i la creació de vies
reservades en un lloc adequat amb parades especialment
concebudes.

A Quito (Equador), s’ha creat una nova via reservada a
diverses línies de troleibús de tronc comú, amb estacions
d’andanes altes per permetre un embarcament ràpid i fàcil dels
viatgers.Unes infrastructures costoses amb uns nous sistemes no

constitueixen sempre la solució: l’adaptació de les xarxes existents
per millorar clarament  el servei ofert permet augmentar la seva
utilització, com a Quito.

Els països en via de desenvolupament han d’invertir en 
unes xarxes de transport públic urbà que siguin duradores i que responguin a les 

seves necessitats creixents de mobilitat.

Realització
Exemplar 10:
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Els autobusos de gran capacitat
aconsegueixen transportar fluxos molt
importants
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Les ciutats d’Estambul i de Tunis s’han dotat de xarxes de
tramvies en un lloc adequat, explotades amb eficàcia i molt
freqüentades:

- Estambul té dues línies: una línia de tramvia i una línia de
metro lleuger, amb una longitud total de 30 km, que són
utilitzades cada dia per més de 300.000 viatgers.

- Tunis, amb les seves 4 línies de tramvia que convergeixen
vers el centre de la ciutat, amb una longitud total de 37 km, es
transporten quotidianament 250.000 passatgers.

- A Manila, una línia de metro lleuger de 15 km transporta
aproximadament 400.000 passatgers cada dia.

Aquestes xarxes de metro lleuger formen part de les xarxes
més freqüentades del món.

Els habitants de Tunis i d’Estambul compten molt amb el tramvia i
el metro lleuger per traslladar-se al centre de la ciutat.

El tramvia en un lloc adequat és una modalitat de transport econòmic i amb excel·lents
resultats pràctics completament adaptat als països en via de desenvolupament.

Realització Exemplar 11:   El metro lleuger també pot 
respondre a una gran demanda
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M E T RO LLEUGER
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A França, fa 20 anys solament tres ciutats conservaven una
línia de tramvia. Però posteriorment, moltes altres ciutats han
descobert que poden preservar llur caràcter i desenvolupar
llurs activitats construint una xarxa de metro lleuger atractiva.

Així s’han creat unes xarxes de tramvia totalment noves amb
èxit a: Nantes, Grenoble, Estrasburg, París, Rouen, Montpeller,
Lió i Orleans.

Aquestes xarxes de tramvia són extenses i hi ha noves xarxes
en construcció, com a Bordeus. Altres ciutats han optat per
invertir en el tramvia sobre rodes pneumàtiques, com Nancy.

Res d‘això no hagués estat possible sense el “pagament del
transport”, un impost pagat pels empresaris que es destina a
les inversions i a l’explotació dels transports públics.

La nova xarxa de metro lleuger de Grenoble en el centre de
la ciutat. Seure a la terrassa d’un cafè prop del qual passa
un vehicle de metro lleuger és més agradable que passejar
a les vores d’una carretera en la qual la circulació és densa.

El metro lleuger pot marcar la identitat d’una ciutat 
i esdevenir un motiu d’orgull per als seus habitants.

Realització Exemplar 12:   La renovació del tramvia

M E T RO LLEUGER
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Karlsruhe (Alemanya) té una estació ferroviària important
que no es troba al centre de la ciutat. Els tramvies circulen
damunt les mateixes vies que són utilitzades per als serveis
ferroviaris regionals i continuen llur trajecte vers el centre de
la ciutat. Els passatgers aprofiten així un enllaç ferroviari ràpid
i directe de la perifèria fins al centre de la ciutat.

El gran èxit de Karlsruhe ha fet que altres ciutats, com
Sarrebruck, adoptin el mateix principi.

Els exemples de Karlsruhe i de Sarrebruck mostren que els
problemes de compatibilitat entre els trens i els metros
lleugers poden ser solucionats. Actualment, el nombre de
projectes tramvia-tren planificats o en curs, confirma aquest
interès.

A Karlsruhe, un tramvia sobre els rails de la Deutsche Bahn, prop
d’un tren de gran velocitat ICE.

La connexió de tramvies urbans i de trens regionals 
és una excel·lent manera de fer que les ciutats siguin més accessibles.

Realització
Exemplar 13:
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El tramvia-tren, com fer circular el
metro lleuger sobre les vies del tren
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A les grans ciutats el metro o el ferrocaril de rodalies no tenen
rival pel que fa a la seva característica de transportar a gran
velocitat uns fluxos molt importants, de mitjana 20.000
passatgers per hora en cada direcció, i aquest nombre pot
augmentar fins a 80.000, com  a Tòquio o Hong Kong.

Diversos metros com els de Nova York, Sao Paulo, Londres,
París, Hong Kong, Seül, Osaka, Mèxic, Sant Petersburg,
transporten més de mil milions de passatgers per any. A
Tòquio i Moscou, el trànsit anual encara és més gran, amb més
de 3 mil milions de viatges per any.

Madrid (una aglomeració de 5 milions d’habitants) tenia 112
km de línies de metro el 1993. La longitud de la xarxa és
actualment de 171 km i arribarà als 225 km el 2003. La xarxa
de metro per tant haurà doblat la longitud de les seves línies en
deu anys, amb un ritme de construcció d’11 km de línies noves
per any. En el transcurs d’aquests anys, s’ha creat una línia
circular i el metro comunica actualment diversos barris
perifèrics i també l’aeroport. S’està construint una nova  línia
circular de 40 km, situada a la corona metropolitana.

Madrid ha construït 56 km de metro en 4 anys.

Amb un ritme de més de 10 km de línies de metro construïdes per any, 
els costos de construcció són considerablement reduïts:
solament 32 milions d’Euros per km de metro a Madrid.

Realització
Exemplar 14:

El metro pot transportar a gran
velocitat un gran nombre de passatgers
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En el transcurs dels anys 90, coincidint amb l’ampliació de la
xarxa del metro de Lisboa, s’ha dedicat una inversió particular
a l’art i a l’arquitectura a fi de crear un entorn modern i
dinàmic. Les estacions han estat transformades
completament, i això demostra que l’art i la cultura afegeixen
una dimensió suplementària a l’atractiu d’una xarxa de
transport públic.

Avui dia, el metro de Lisboa por ser considerat una galeria d’art
contemporània amb obres d’arquitectes i d’artistes de
nombrosos països.

Altres ciutats com Sao Paulo, Estocolm, París i Brussel·les
també han introduït l’art en el metro.

L’art i l’arquitectura moderna confereixen una nova vida a les
xarxes de metros.

Els ciutadans consideren la seva xarxa com una referència de qualitat dels 
transports públics i integrar-hi l’art millora la imatge positiva dels transports públics.

Realització Exemplar 15:   L’art il·lumina el metro
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A Zuric, com a d’altres centres de negocis i de serveis
mundials, una xarxa de transport públic atractiva respon
també a les exigències dels quadres directius ben remunerats.
La concentració de llocs de treball en els barris financers -com
Wall Street a Nova York, o la City a Londres o fins i tot
Frankfurt- fa necessària l’existència de xarxes de transport
públic atractives i de gran capacitat.

El transport públic és una elecció intel·ligent per a totes les
classes socials i pot ser utilitzat tant per raons professionals
com per a l’oci.

Paradeplatz a Zuric, on tenen la seva seu central dos dels bancs
més importants del món, està reservat als vianants i al “tramvia
blau”.

Els transports públics són elegits per tothom si són ràpids i confortables
i si la capacitat d’estacionament per als cotxes és limitada,

com és sovint el cas pel que fa als centres de negocis.

Realització Exemplar 16: Riquesa i transport públic van bé
junts!
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HUSSMANN H, Congrès de París, 1995

“Clean” public transport modes and guided vehicles running on
separate rigths-of-way, MÜLLER-HELLMANN A, Mexico
Conference, 2000

9. Facilité d’usage des systèmes de metro léger, CATLING D -
GUILLOSSOU M - ROVERE G - STEFANOVIC G, Congrès de
París, 1995

Définition du bus à plancher bas: ses avantages et ses
inconvénients, BRECHBÜHL A - SCHNEIDER W, Congrès de
Estocolm, 1995

10. Financement du metro de Sao Paulo. Obstacles et opportunités,
PEREIRA A L, TPI, 2000/1

Bilan de la première annéed’exploitation de METEOR, GRIFFE P,
TPI, 2000/1

11. L’importance des complexes d’échanges multimodaux à
Hambourg, VON KNOBLOCH A, TPI, 1999/1

Changer de mode de transport à Vienne? Facile...,
SCHEIDEGGER P, TPI, 1999/1

Des terminaux d’autobus aux pöles d’échanges. 10 ans

Referències

1-FV cahier compl final (C)  8/5/02  20:54  P gina 50



d’évolution, NIELSEN B, TPI 1999/1

12. A systems approach to information services in public
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investment, MEADS R., Paris Conference , 1999

The funding of Sao Paulo metro lines, SANTOS PEREIRA A. -
ALOUCHE P., Paris Conference, 1999

2. Light rail, the city and its people, HUE R., Light rail 1998: Trends
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Public transport: does an airport need it?, RAZACK K ., Hong Kong
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Passenger information in an area-wide, real-time system - GOTIC
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Facilité d’usage des systèmes de métro léger, CATLING D -
STEFANOVIC G - ROVERE G - GUILLOSSOU M, Congès de Paris,
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13. La Saarbahn. Le nouveau système de transport urbain et régional
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Facilité d’usage de systèmes de métro léger, CATLING D -
STEFANOVIC G - ROVERE G - GUILLOSSOU M, Congrès de Paris,
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Bénéfices des transports publics aux non-utilisateurs, TYSON W,
TPI 1999/5
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La UITP és una associació mundial que agrupa les empreses de transport públic, les autoritats organitzadores i els
subministradors de materials i d’equipaments de transports públics de viatgers urbans i regionals. Amb més de
2.000 membres en quasi 80 països, la UITP és una XARXA d’intercanvi d’experiències per a tots els professionals
dels transports públics i treballa a favor d’un millor coneixement de les potencialitats dels transports públics.

La UITP és el punt de REFERÈNCIA per a tots els actors del sector dels transports públics. Aquesta realitza estudis
sobre tots els aspectes relatius a la mobilitat i difon a tots els seus membres el resultat de les seves investigacions
i anàlisis, il·lustrades per exemples de les millors pràctiques arreu del món, per promoure l’eficàcia i l’atractiu dels
transports públics. Aquestes investigacions i anàlisis fan referència a totes les disciplines dels transports públics de
viatgers urbans i regionals i principalment a les infrastructures, al material mòbil, a l’organització i a la gestió.

La UITP és el FÒRUM internacional del sector dels transports d’intercanvi d’informació i d’idees amb la finalitat de
refermar els lligams entre les empreses de transport públic, les autoritats organitzadores i les industrials i d’enfortir
la posició dels transports públics en el mercat de la mobilitat.

La UITP és el PORTAVEU del sector dels transports públics davant els responsables i els mitjans de comunicació.
Aquesta parla a favor dels transports públics i contribueix a millorar llur imatge respecte de l’opinió pública.
Representa els interessos dels seus membres davant les instàncies internacionals, com les institucions europees, les
Nacions Unides, l’OCDE, el Banc Mundial. Aquesta ofereix, als seus membres, oportunitats d’establir contacte amb
altres associacions nacionals i internacionals de transport.

Es poden obtenir exemplars d’aquest fullet a la SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  UUIITTPP
6 Rue Sainte-Marie •• B-1080 Brussels (Belgique) •• Tel: +32 2 673 61 00 •• Fax: +32 2 660 10 72

E-mail: administration@uitp.com •• Web: http://www.uitp.com
o a l’AAuuttoorriittaatt  ddeell  TTrraannssppoorrtt  MMeettrrooppoolliittàà, C./Muntaner 315-321 08021 Barcelona 

Tel: + 34 93 362 00 20. Fax: + 34 93 362 00 22
E-mail: atm@atm-transmet.org • Web: http://www.atm-transmet.org 

La declaració de missió de la UITP
La UITP, la Unió Internacional de Transport Públic és:

La XARXA
mundial dels

professionals del
transport públic

Una
REFERÈNCIA per

al sector del
transportpúblic Un

FÒRUM
internacional per a
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transport 

El 
PORTAVEU 
del transport
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Union Internationale des Transports Publics
International Association of Public Transport
Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen

6 Rue Sainte-Marie • B-1080 Brussels
Tel: +32 2 673 61 00 • Fax: +32 2 660 10 72
E-mail: administration@uitp.com • 
communication@uitp.com • events@uitp.com
• library@uitp.com • studies@uitp.com
Web: http://www.uitp.com

Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
C./Muntaner 315-321 08021 Barcelona 
Tel: + 34 93 362 00 20. Fax: + 34 93 362 00 22
E-mail: atm@atm-transmet.org
Web: http://www.atm-transmet.org

Depòsit legal:

ATM
Autoritat
del Transport
Metropolità
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