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Resum 

Es coneix com a procés de programació i realització d'activitats i desplaçaments a la 

successió de decisions preses per una persona des del moment en què es pensa per 
primera vegada en una activitat o desplaçament fins el moment en què es du a 
terme, o al contrari, decidix no realitzar-se pel motiu que siga. D'altra banda, els 
programes de canvi de mobilitat (PCM) són actuacions que es recolzen en estratègies 
d'informació, persuasió i motivació dels usuaris, i que tenen com a objectiu 
aconseguir una reducció de l'ús del cotxe, traslladant eixa necessitat de 
desplaçament cap a modes més sostenibles. Tenint en compte que els desplaçaments 
s'originen per la necessitat de dur a terme activitats en llocs diferents, és evident 
que per aconseguir canvis en els hàbits de transport es requerixen canvis en les 
distintes decisions que es prenen durant el procés de programació i realització 
d'activitats i desplaçaments de l’agenda. 
Durant els anys 2010 i 2011 es va dur a terme en la ciutat de València una enquesta 
panell de dos onades per a la que es va reclutar a conductors habituals als que a 
priori no se'ls va preguntar si estaven disposats o no a reduir el seu ús del vehicle 
privat. Cada onada es va plantejar com una enquesta de programació d'activitats i 
desplaçaments (EPAD) . Entre les dos onades, part dels enquestats van participar en 
uns PCM mentres que la resta van formar un grup de control amb el qual comparar 
els resultats. S'han utilitzat models Tobit, Probit bivariats i Probit ordenats per a 
estudiar els efectes que ha tingut la participació en dites PCM sobre distintes 
decisions que es prenen durant el procés de programació i realització d'activitats i 
desplaçaments. Els resultats revelen que la participació en els PCM ha influït 
significativament no sols en la decisió d'ús del vehicle privat, reduïnt la proporció de 
temps destinat a conduir, sinó també en altres decisions de programació i 
reprogramació de l'agenda, provocant que els participants en els PCM mediten més la 
seua agenda a l'hora de programar les activitats i desplaçaments, així com que 
després siguen més rigorosos a l'hora de dur-la a terme. Els resultats també revelen 
que la participació en els PCM no afecta a totes les persones de la mateixa manera. 


