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Introducció 

La diagnosi del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona es formula 
tenint en compte els diferents estudis instrumentals, que s’han realitzat com a base del pdM 
i que es troben detallats a les referències d’aquest document 2, diagnosi del Pla, així com 

els annexos del Pla. També es basa en els documents legals i tècnics existents que es 
relacionen a l’apartat 1.3 del document1, l’emmarcament del Pla que han estat elaborats 
per altres administracions i institucions o la mateixa ATM. 

Per a l’elaboració de les conclusions dels diferents capítols de la diagnosi  i la determinació 

dels aspectes prioritaris de la mobilitat a tractar en el nou pdM, s’han dut a terme 10 
sessions tècniques amb una participació de més de 150 tècnics de les administracions, 
institucions i entitats públiques i privades vinculades als respectius apartats de la diagnosi. 

Conté la diagnosi de tots els apartats que determina l’apartat 7.2 de la Llei 9/2003, de la 
mobilitat i també, tal com determina el Decret 466/2004, relatiu a determinats instruments 
de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, conté, en els diferents apartats de 
transport públic, l’anàlisi pel que fa als nivells d’accessibilitat per a persones amb mobilitat 

reduïda. En els apartats de mobilitat i dimensió subjectiva s’inclou l’anàlisi per gènere i les 

dades per edat, situació laboral i sexe. 

A partir de la diagnosi del Pla s’ha determinat que calia aprofundir en tres subàmbits de la 

regió metropolitana, un relatiu als municipis afectats pel Pla de Millora de la qualitat de 
l’aire, un altre dedicat a la mobilitat en les zones de baixa densitat i el darrer que tracta les 

zones amb especial incidència de la mobilitat de mercaderies. La seva descripció detallada 
es troba a l’apartat 20 d’aquesta diagnosi. 

Per a cadascun dels apartats s’han destacat els aspectes més rellevants dels estudis 

realitzats i es proposen unes conclusions a partir de les quals es pugui elaborar un model 
de mobilitat per a l’RMB i construir la proposta del Pla que suposi una millora de la qualitat 
de vida dels ciutadans de l’RMB, i del seu mediambient. 
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2.1.Marc físic de la regió metropolitana de Barcelona 

El marc físic de la regió metropolitana de Barcelona ha estat un condicionant important per 
al seu desenvolupament, tant a causa del seu relleu accidentat com de la peculiar 
disposició dels principals elements que l’estructuren. 

La present descripció del marc físic de la Regió Metropolitana es basa en l’“Informe de 

diagnosi i recomanacions dels elements territorials de la regió metropolitana de Barcelona i 
la seva relació amb la mobilitat” realitzat per l’Institut d’Estudis Territorials. Així mateix, 
també es nodreix de l’anàlisi i conclusions realitzades en el procés de redacció del Pla 

Territorial Parcial Metropolità (PTMB), el qual analitza la matriu territorial bàsicament a 
partir de la informació continguda en el Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa 

d’Espais Lliures (SITxell) de què disposa l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de 

Barcelona i d’altres fonts complementàries procedents de diverses administracions 
públiques. 

El principal element estructurador del relleu metropolità, el constitueix l’existència de dues 

serralades muntanyoses, d’alçada diversa, que es disposen en direcció nord-est/sud-oest 
de manera paral·lela a la costa: la serralada Litoral i la serralada Prelitoral (Figura 2.1.1). 

La serralada Prelitoral mostra les elevacions més importants (entre els 1.100 i els 1.700 
metres) i s’estructura bàsicament a partir de l’arrenglerament de tres massissos d’orígens i 

característiques clarament diferents: el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. La 
serralada Litoral, amb altures màximes compreses entre els 500 i els 700 metres, mostra 
també tres unitats clarament diferenciades de nord-est a sud-oest: la unitat que va del 
Montnegre a Sant Mateu tot passant pel Corredor, la serra de Collserola a la part central i, 
finalment, el massís del Garraf, que interromp la plana litoral en arribar abruptament fins a 
la línia costanera. 

Entre ambdues serralades, i entre aquestes i el mar, s’estenen respectivament dos 

corredors naturals: la depressió Prelitoral, amb el Penedès i la plana vallesana lleument 
separats per una petita elevació a l’alçada del marge esquerre del Llobregat, i una estreta 

franja litoral que compta amb un petit eixamplament a la part central, o es troba la ciutat de 
Barcelona. 

Si bé els principals cursos fluvials tendeixen a respectar l’orientació de la depressió 
Prelitoral en els seus extrems (de l’Anoia al Penedès, la Tordera i el  Mogent al Vallès), la 

part central de la plana és travessada per diversos rius i rieres que la recorren en direcció 
nord/sud (Congost, Tenes, riera de Caldes, Ripoll, riera de Rubí, Llobregat), tot creant 
d’aquesta manera un seguit de subcorredors transversals. 

Figura 2.1.1. 
Principals unitats de relleu de la regió metropolitana de Barcelona 

Font: IET  

La plana litoral, per la seva banda, es troba igualment creuada pel curs de petits rius i 
rieres, més abundants i abruptes a la part del Maresme i de longitud certament inferior a la 
depressió Prelitoral, però amb una marcada variabilitat en els seus cabals a causa de la 
seva proximitat a un mar com el Mediterrani, les característiques i el clima del qual 
provoquen l’aparició sobtada i irregular de pluges amb un elevat nivell de precipitació.  

Aquesta disposició de les principals unitats del relleu en la regió metropolitana, amb 
successió de serralades i planes que tindrà continuïtat a la resta de Catalunya, ha dificultat 
les comunicacions naturals entre el litoral i l’interior del país (Figura 2.1.2). 
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Estructura de les principals unitats de relleu El sorgiment del pla de Barcelona com a punt de máxima accessibilitat 

natural de Catalunya 

Figura 2.1.2.  

 

Font: IET.  

 

En aquest marc, l’existència de dos cursos fluvials, el Llobregat i l’eix Congost-Besòs, ha 
servit per trencar aquestes barreres naturals i ha permès la comunicació entre la part 
central de la plana costanera i la depressió prelitoral i entre aquesta i l’interior de 

Catalunya. (Figura 2.1.3). 

Aquesta obertura, però, no ha estat senzilla, ja que la proximitat de les desembocadures 
dels dos cursos fluvials, separades (de manera natural) per una distància de només catorze 
quilòmetres i la proximitat de les serralades ha limitat les obertures naturals entre l’interior i 

la costa a quatre estrets: dos a la serralada Litoral (Martorell i Montcada) i dos a la 
serralada Prelitoral (Congost i Monistrol). 

El petit eixamplament de la plana costanera on, a més, tendeixen a confluir aquests dos 
cursos fluvials esdevé, així doncs, el punt de màxima accessibilitat natural en connectar el 
mar amb el conjunt del país, tot seguint sis vies principals: la plana litoral en direcció NE i 
SW, la depressió Prelitoral també en totes dues direccions i els cursos del Llobregat i del 
Besòs-Congost (vegeu Figura 2.1.3). 

Aquesta elevada accessibilitat atorgarà, doncs, al Pla de Barcelona, la capacitat per 
articular al seu voltant un sistema metropolità, el qual, al mateix temps i per la seva posició 
central, gaudirà de les millors condicions de comunicació amb la resta de Catalunya. 

Però la mateixa disposició d’elements físics que fa incrementar l’accessibilitat relativa del 

Pla de Barcelona condicionarà, al mateix temps, el desenvolupament de les 
infraestructures de transport, en limitar a uns corredors escassos i sovint estrets les 
possibilitats de construcció en superfície. 

Figura 2.1.3. 
 
 

Font: IET.  
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Articulació del sistema metropolità al voltant del Pla de Barcelona Riscos geològics potencials 

 
Figura 2.1.4. 

Font: IET. 

 

Si la disposició dels elements estructurals ha estat clau en l’articulació del sistema 

metropolità i en determinar la potencialitat del seu centre, paral·lelament el relleu d’aquests 

elements ha condicionat la forma en què es produïa el seu desenvolupament futur. 

Així, l’elevada proporció de territori amb pendents superiors al 20% (un 41% de les 3.235 
km2 de la regió) ha reduït l’espai apte per a la urbanització i ha obligat l’activitat humana a 

ocupar de manera intensiva les planes i, sobretot, els corredors existents llevat de les àrees 
que, per les seves característiques i proximitat als rius, són considerades inundables 
(vegeu Figura 2.1.5). 

Espais de valor natural i règim de protecció del sòl 

Per una banda cal identificar els espais de valor natural, dels quals dins de l’RMB n’hi ha 
catalogats 18, que suposen una superfície de 8.580,4 ha. que es mostren a la Figura 2.1.6. 
Entre aquests espais, són d'especial protecció els massissos de Montserrat, Sant Llorenç i 
Montseny i les zones de Ca la Ricarda al Prat de Llobregat i el Remolar-Filipines a 
Viladecans. 

Riscos Geològics potencials (VALORAR ELIMINACIÓ) 

Figura 2.1.5. 

Font: PTMB. 

 

Cal tenir presents aquests espais en qualsevol proposta de tipus infraestructural com a 
elements d’anàlisi per a les alternatives, per comptabilitzar-los en l’estudi de costos socials i 

ambientals i per prendre en el Pla aquelles opcions que minimitzin impactes o fins i tot que 
en millorin la qualitat respecte de la situació actual. 

La protecció d’aquests espais té el seu reflex en el règim de protecció del sòl que estableix 
el Pla Territorial Parcial Metropolità. En conjunt, el territori ofereix una variada tipologia 
d’espais oberts i dels paisatges relacionats, fruit de la diversitat del marc físic, dels 

sistemes naturals i de la seva interacció amb les activitats humanes. Aquests espais oberts 
porten associats importants valors de caràcter natural, social, econòmic i paisatgístic, tot i 
que en diverses àrees l’ocupació dispersa i l’abandonament de les activitats agràries han 
portat a un estat de conservació desfavorable i una pèrdua de la qualitat dels paisatges. 
Aquesta distribució d’espais oberts i espais protegits s’ha reflectit en la següent distribució 

dels espais oberts per part del PTMB. 
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Mapa dels espais d’interès natural de l’RMB   
Mapa 2.1.1.  Espais d’interès natural de l’RMB 

Font: ATM 
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Punts conflictius de connectivitat 

Taula 2.1.1. 

Sistema d’espais oberts del PTMB 

Tipus d’espai HA % 

Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari   

Espais amb protecció jurídica supramunicipal (delimitats) 103.217 31,9% 

Altres espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari 101.522 31,4% 

Espais de protecció especial de la vinya 23.047 7,1% 

Espais de protecció preventiva 14.357 4,4% 

Total sistema espais oberts 242.143 74,8% 

Font: PTMB. 

 

Connectivitat ecològica 

Tal com s’ha analitzat sobradament en el marc del PTMB, a l’àmbit de l’RMB s’han 

identificat diversos punts conflictius per a la connectivitat ecològica. Així, existeixen grans 
espais forestals protegits a les serralades amb elevada biodiversitat però amb problemes 
de fragmentació ecològica, des dels boscos caducifolis i subalpins del Montseny i Moianès 
als matollars mediterranis i prats sabanoides del Garraf i la Serralada Litoral, que tanmateix 
presenten una connectivitat ecològica compromesa en alguns punts, com en els eixos 
d’infraestructures del Besòs i el Llobregat que fragmenten la Serralada Litoral, o l’eix 

d’infraestructures de l’AP-7 que dificulta la connectivitat entre les dues serralades. Aquests 
punts conflictius pel que fa a la connectivitat han estat identificats en l’“Estudi de detall dels 

punts crítics per a la connectivitat ecològica de l’RMB”,que constitueix l’Annex II de l’ISA del 

PTMB. 

Així mateix, en el plànol de classificació dels espais oberts del PTMB (Mapa 2.1.1) es 
marquen els principals connectors terrestres i fluvials, i aquells corredors amenaçats per 
continus urbans. Tal com s’estableix a l’ISA del pdI 2011-2018, s’associa un impacte 

directe sobre la connectivitat a les infraestructures previstes per aquest Pla. Òbviament, les 
transformacions més intenses del territori, els sistemes d’assentaments i d’infraestructures, 

tenen un pes i un reflex molt notable en els models de resistència a la dispersió dels 
diversos grups faunístics. Així, als assentaments urbans densos, sense presència gairebé 
d’espais verds remarcables, se’ls associa una resistència màxima als fluxos de dispersió de 

la fauna.  

Pel que fa a les infraestructures de transport, s’han categoritzat en funció de les seves 
característiques (tipologia de via, amplada, presència de túnels i viaductes, etc.) i se’ls ha 

associat un efecte barrera de resistència a la dispersió i un impacte a la franja de contacte, 
que es va amortint en funció de la distància a la via. Cal remarcar l’efecte sinèrgic que les 

infraestructures viària i ferroviàries generen en determinades zones, sovint coincidents amb 
les valls fluvials, utilitzades secularment com a zones de pas. Exemples d’aquesta situació 

es troben, per exemple, a la vall baixa del Llobregat, des de Martorell fins a la conurbació 
barcelonina d’una banda i fins a Castelldefels a l’altra, o també en les infraestructures que 

connecten el Vallès Oriental (Granollers, per la vall del Congost) i el Maresme (Mataró) 
amb el Barcelonès. 

 

Figura 2.1.6.  

Font: PTMB. 
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Mapa 2.1.1.Sistema d’espais oberts del PTMB 

 

Mapa 2.1.2. Sistema d’espais oberts del PTMB 

Font: PTMB 
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Mapa bàsic de risc d’incendi 

Riscos naturals  

Pel que fa als riscos naturals existents a l’àmbit de l’RMB, cal tenir en compte principalment 
el risc geològic, el risc d’incendis forestals i el risc d’inundació, mentre que per riscos 

antròpics cal citar a accidents greus en instal·lacions fixes afectades per la “normativa 

d’accidents greus” i a accidents en el transport de mercaderies perilloses. 

Pel que fa al risc geològic, es pren com a referència sobre aquesta problemàtica la 
cartografia de riscos geològics gravitatoris potencials elaborada per la Unitat de 
Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la UAB en el marc del projecte SITxell de la 
Diputació de Barcelona, inclosa en l’ISA del PTMB. En aquesta cartografia es distingeixen 

dues classes de riscos en funció del resultat de la combinació entre geomorfologia 
(pendent i morfologia dels vessants) i litologia (bàsicament la consistència dels materials): 
risc potencial de caiguda de roques o blocs i risc potencial de petits esllavissaments, amb 
el qual es determinen la següents superfícies afectades per aquests riscos:  

 

Taula 2.1.2. 

 

Font: ISA del PTMB 

Pel que fa al risc d’incendi forestal, a partir de les dades incloses al Pla Territorial Parcial 

Metropolità, la superfície de l’RMB presenta les categories següents de perill bàsic 
d’incendi forestal. 

 

Taula 2.1.3.  

Perill bàsic d’incendi forestal 

Grau de perill  ha % 

Moderat 27.301 8,45% 

Alt 117.158 36,25% 

Molt alt 22.493 6,96% 

Font: ISA del PTMB 

Figura 2.1.7. 

Font: ISA del PTMB. 

 

En aquest aspecte relacionat amb el risc bàsic d’incendi forestal cal parar atenció 

especialment a aquelles àrees urbanes sovint disperses, i en el nostre cas concret amb les 
infraestructures de mobilitat, en contacte amb aquestes zones amb risc alt o molt alt 
d’incendi forestal, així com tenir presents les condicions de connectivitat i accessibilitat 
d’aquestes àrees amb risc més elevat. 

 

Taula 2.1.4. 

Zones inundables 

Zones inundables (període de retorn) ha % 

50 anys 5.929,12 1,83% 

Entre 50 i 100 anys 914,28 0,28% 

Entre 100 i 500 anys 1.926,03 0,60% 

Font: ISA del PTMB. 

Riscos geològics potencials 

Tipus de risc ha % 

Risc potencial de caiguda de roques 75.383,71 23,26% 

Risc potencial de petits esllavissaments 8.829,87 2,72% 

Risc potencial total 84.213,57 25,98% 

Pendents superiors al 20% 101.948,75 31,45% 
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Mapa de punts crítics per perill d’inundació 

 

Figura 2.1.8. 

Font: ISA del PTMB  

 

El risc d’inundació es localitza principalment al llarg de les principals valls fluvials de l’àmbit 

i en la zona litoral del Maresme. Aquesta delimitació de zones inundables es tradueix en les 
superfícies en l’àmbit de l’RMB que es mostren a la Taula 2.1.4. 

 

Els nivells d’anàlisi del territori 

Aquest territori pot ser analitzat de diferents maneres, més o menys desagregades, segons 
el motiu de l’anàlisi i aquest fet ens acompanyarà tot el Pla, tant en aquesta diagnosi com 

en les propostes d’actuació. 

Es presenten en aquest apartat els diferents nivells d’anàlisi territorial que es poden 

establir, sense entrar encara en els subàmbits de treball concrets que proposarà el pdM per 
problemes específics ambientals o de mobilitat que són objecte d’un apartat d’aquesta 

diagnosi.  

El primer lloc l’àmbit de l’RMB sencera, com una realitat territorial única, tal com s’ha 

exposat en l’apartat sobre el medi físic, i a la qual ens referirem per establir els objectius del 
Pla i les grans estratègies d’actuació, però que per la seva grandària i heterogeneïtat no 

serveix per explicar fenòmens interns de la mobilitat que es donen en territoris amb unes 
característiques territorials amb trets diferencials. 

En segon lloc, la divisió comarcal quan volem fer una aproximació territorial més 
administrativa i que permet fer una anàlisi de la mobilitat més desagregada que la de tota la 
regió sense particularitzar encara en problemàtiques concretes Figura 2.1.9. Aquest nivell 
permet aprofundir segons les problemàtiques específiques que tenen les comarques, 
agregar les diferents actuacions sobre un territori prou gran com per encara fer anàlisis de 
tipus general i veure l’impacte que suposen i així poder comparar l’evolució dels diferents 

indicadors de nivell general en aquests àmbits territorials. 

Figura 2.1.9.  

Diferents divisions territorials de l’RMB 

Font: ATM 
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Mapa 2.1.3. L’RMB i la xarxa d’infraestructures viàries 

Font: ICC - ATM 
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En tercer lloc, els Sistemes urbans i corredors per fluxos de mobilitat definits en el PTMB, 
que permeten estudiar comportaments homogenis en aspectes com les dinàmiques 
territorials o els canals de comunicació, els quals donaran peu a propostes sobre la millora 
de l’autocontenció en els sistemes o de millora de corredors ferroviaris, per exemple. Són ja 
àmbits sobre els quals es fan propostes d’actuació concretes en el pdI 2011-2020 i el propi 
PTMB i on el pdM farà una anàlisi del seu impacte sobre els fluxos més importants. 

Per altra banda, les zones específiques d’actuació, que es determinen perquè coincideixen 

en un problema comú, ja sigui de tipus ambiental (com les zones declarades de protecció 
ambiental per la qualitat de l’aire), urbanístic (com les urbanitzacions de baixa densitat) o 
de mobilitat (com els polígons industrials amb una mobilitat obligada molt acusada). 
Aquestes zones donaran lloc, majoritàriament, als subàmbits del pdM, i en elles serà caldrà 
fer una anàlisi a la carta per donar resposta a la seva problemàtica específica.

I per últim, els municipis i les agrupacions de municipis, com és el cas de l’AMB, la 

dimensió territorial més detallada que cal tenir present per a tot el que necessita una anàlisi 
més fina, com poden ser els serveis de transport públic interurbà o la creació de xarxes 
d’infraestructures de bicicletes (divisió més fina de la 12Figura2.1.10. Aquest àmbit és el 
que relacionarà el pdM amb els plans de mobilitat urbana, els quals estableixen els 
indicadors i les condicions que han de complir els plans urbans per aconseguir els objectius 
que marca el pdM per a la regió metropolitana.  
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EL MARC FÍSIC - conclusions 
 

 CONDICIONAMENT TERRITORIAL: El marc físic i biogeogràfic de l’RMB -orografia, 
cursos fluvials, espais naturals...-, han condicionat històricament l’accessibilitat als 

diferents àmbits territorials que componen la regió, generant corredors infraestructurals 
sobre els quals s’ha desenvolupat l’ocupació humana i el procés d’urbanització. 

 
 
 

 COMPLEXITAT ADMINISTRATIVA: L’organització administrativa d’aquest territori dóna 

lloc a un mapa de complementarietats encara no prou ben estructurades entre entitats 
locals, metropolitanes i comarcals, que tenen una incidència diferent en funció de 
l’àmbit territorial. 
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2.2. Planejament territorial i de la mobilitat  

El pdM fa de marc de coordinació transversal de les polítiques de mobilitat que s’apliquen a 

l’RMB entre totes les administracions i és una eina de suport en l’assoliment dels objectius 

que la planificació sectorial fixa, establint mesures concretes i cercant sinèrgies entre els 
diferents plans: Pla director d’Infraestructures de Transport (pdI), Pla de Millora de la 
Qualitat de l’Aire (PMQA), Pla d’Energia i Canvi Climàtic (PECC), Pla Català de Seguretat 

Viària (PCSV), etc. En aquest sentit, el pdM ha col·laborat amb les estratègies de mobilitat 
que s’han dissenyat en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) i és el principal 
referent per al desenvolupament dels plans de mobilitat urbana dels diferents municipis de 
l’RMB. 

Al seu torn, el pdM és el marc dels instruments de planificació de la mobilitat a escala 
urbana. Així, el desenvolupament de dos instruments bàsics, com són els Plans de 
Mobilitat Urbana i els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada en el planejament 
urbanístic, esdevé un element de notable importància a l’hora d’afrontar la redacció del nou 

pdM.  

Durant el període de vigència del pdM 2007-2012 també s’ha aprovat el Pla director 
d’infraestructures (pdI) de l’RMB. Així, es disposa de tres plans on l’àmbit d’actuació és 

l’RMB i per tant cal que els seus continguts siguin coherents entre ells.  

La relació entre aquests tres instruments de planificació i els que se’n deriven ha de 

garantir un model territorial sostenible amb un impacte ambiental minimitzat de les noves 
infraestructures i amb una utilització eficient dels sistemes de transport que garanteixi la 
màxima complementarietat entre totes les xarxes.  

El present apartat es basa en part en l’“Informe de diagnosi i recomanacions dels elements 

territorials de la regió metropolitana de Barcelona i la seva relació amb la mobilitat” realitzat 

per l’Institut d’Estudis Territorials. 

 

2.2.1.  El Pla territorial metropolità 

Els Plans territorials parcials són els instruments per definir els objectius d'equilibri d'una 
part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per 
avançar cap a una determinada visió de futur. Les seves propostes s’estructuren en tres 

grans àmbits: assentaments, infraestructures de transport i espais lliures. 

El pdM de l’RMB es relaciona directament amb el Pla territorial metropolità de Barcelona 
(PTMB), l’àmbit del planejament del qual, el constitueixen les comarques de l’Alt Penedès, 

el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental. 

El pdM considera estratègic un canvi en el model territorial a termini mitjà en la línia del que 
preveu el PTMB, i proposa per a l’RMB un model de mobilitat que entre altres principis 
sigui: 

 Integrador de les polítiques urbanístiques i de mobilitat pel que fa a la localització de 
l’habitatge, les activitats i la implantació d’infraestructures, que aturi la dispersió 
territorial i consolidi una estructura de ciutats ben connectada amb transport públic. 

 Sostenible i segur: que millori els paràmetres ambientals de l’RMB, que promogui la 
transferència de persones usuàries del vehicle privat motoritzat cap als modes no 
motoritzats i el transport públic, i que garanteixi una xarxa viària segura. 

 Eficient: que garanteixi la competitivitat de l’economia i promogui l’ús de 

combustibles nets amb impacte mínim sobre la salut de les persones i el medi 
ambient.  

 Equitatiu: que col·labori a augmentar la qualitat de vida a l’RMB i el reequilibri 
social, per garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i que eviti 
l’exclusió social que es pugui originar per una accessibilitat deficient o la falta de 
mitjans de transport d’algun dels seus ciutadans i ciutadanes. 

El Pla Territorial estructura les seves propostes en tres subsistemes territorials: el sistema 
d’espais oberts, el sistema d’assentaments i els sistema d’infraestructures de mobilitat. 

 

El sistema d‘espais oberts 

La proposta del sistema d’espais oberts del PTMB estableix tres tipus de protecció en el 

sistema d’espais oberts: espais de protecció especial d’interès natural i ambiental (aquells 

inclosos en alguna figura jurídica de caràcter supramunicipal, com ara la Xarxa Natura 
2000, els espais PEIN, els Parcs de la Diputació de Barcelona, etc, més aquells espais 
estructurants del sistema), espais de protecció especial de la vinya i espais de protecció 
preventiva del mosaic agroforestal. A l’apartat 2.1 s’han recollit àmpliament aquests 

aspectes i s’hi pot trobar el mapa del sistema d’espais oberts del PTMB (mapa 2.1.1). 

La relació entre el sistema d’espais oberts i les infraestructures de mobilitat és un element 
cabdal en les propostes de les infraestructures metropolitanes, que ja s’ha tingut present en 

el nou pdI i també en aquells aspectes de gestió de mobilitat que els puguin afectar.  

 

El sistema d’assentaments 

El PTMB estableix com a objectiu per a aquest sistema la formulació d’un model territorial 
que potenciï la qualitat dels tres tipus de ciutat que proposa, però evitant que la ciutat 
contínua ultrapassi els seus límits actuals i s’estengui absorbint els nuclis diferenciats de la 

ciutat discontínua, o que s’omplin de manera indiscriminada els espais buits entre els 
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diferents dits de la ciutat contínua. Vegeu mapa sistema d’assentaments (mapa 3 de l’ISA 
del pdI). 

Es defineixen tres patrons morfològics per al territori de la regió metropolitana de Barcelona 
pel que fa al seu sistema d’assentaments urbans: 

 una ciutat compacta que ocupa el centre de l’Àrea Metropolitana; 

 uns continus urbans de gran abast que arriben a més de 30 km del centre; 

 un conjunt discontinu de ciutats pobles i teixits especialitzats, residencials o 
industrials. 

El Pla proposa una estructura nodal integrada en tot el territori català que potencia un grup 
de ciutats actualment amb una grandària mitjana (almenys 20.000 habitants), sobre les 
quals pivoten els nous creixements. El model que proposa és coherent amb els canvis en el 
repartiment de l’accessibilitat global del territori català i amb la previsió de noves 

infraestructures de mobilitat contemplades al planejament sectorial actual (Pla 
d’Infraestructures de Transport de Catalunya), especialment les ferroviàries.  

La diagnosi de mobilitat del pdM 2007-2012 concloïa que, pel que fa a l’habitatge i la 

implantació de les activitats econòmiques, l’RMB s’ha de dirigir cap a un model de mobilitat 
integrat i coordinat amb l’urbanisme que eviti la dispersió de la mobilitat, i que cal un canvi 

de cultura de la mobilitat de cara a la reducció de l’ús ineficient del vehicle privat motoritzat i 
una aposta decidida per la priorització del transport públic i la marxa a peu i en bicicleta 
com a mitjans més sostenibles. 

Sens dubte, tot i que l’horitzó temporal de tots dos plans no és coincident, si que ho és la 
diagnosi realitzada i les propostes que es propugnen; i el PTMB fa un pas de gegant per 
assolir integrar planificació territorial i mobilitat sostenible en el conjunt de l’RMB. 

El pdM 2007-2012 va proposar diversos eixos d’actuació, dels quals el primer està 

profundament lligat amb les propostes d’assentaments urbans que fa el PTMB i que aquest 
ha recollit majoritàriament: 

EA1. Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat de manera que s’aturi la dispersió territorial 

entre els habitatges i les activitats econòmiques i es garanteixi l’accés a la mobilitat 

sostenible a tota la ciutadania d’una manera equitativa mitjançant mesures com ara: 

 Promoure un planejament territorial policèntric, on cada nus sigui autosuficient en 
serveis. 

 Agrupar els polígons industrials de cara a compartir serveis. 

 Promoure una nova normativa urbanística que determini la localització de les 
activitats en funció de les infraestructures viàries i ferroviàries existents, la 
necessitat de llocs de treball, la tipologia de d’activitat logística i la proximitat de 

l’habitatge i estimi la mobilitat generada per l’activitat econòmica i les mesures 
correctores per disminuir els impactes negatius que generi. 

De cara a desenvolupar alguns dels aspectes d’àmbit territorial vinculats a la mobilitat, el 
pdM 2007-2012 propugnava: 

 Incorporar la bicicleta com a mode de transport al mateix nivell que els vianants i el 
transport públic. 

 Promoure l’articulació amb els sistemes de transport públic i infraestructures de 
mobilitat per a vianants i bicicletes dels centres urbans consolidats per garantir 
l’assoliment d’una mobilitat intraurbana sostenible. 

 Afavorir modes de transport més eficients per a les activitats econòmiques, 
mitjançant l’objectiu de facilitar el transport ferroviari així com vehicles de més 
eficiència energètica enfront del transport convencional de mercaderies per 
carretera. 

 Dotar d’una major precisió les bases dels EAMG que s’han de realitzar en els Plans 

Directors Urbanístics (PDU) i atorgar un paper més precís als modes sostenibles 
més eficients. 

 

El sistema d’infraestructures de mobilitat 

La diagnosi de mobilitat del PTMB analitza les infraestructures ferroviàries i viàries de 
l’RMB. Les conclusions detectades són de plena actualitat per la xarxa existent i el conjunt 
de propostes es poden visualitzat en el mapa sistemes d’infraestructures de mobilitat 

(mapa 4 de l’ISA del pdI). 

 

Xarxa ferroviària 

Xarxa ferroviària de passatgers 

Les limitacions detectades pel PTMB en la xarxa ferroviària de passatgeres s’expressen en 

les següents conclusions: 

 Cal completar la xarxa ferroviària amb noves línies que connectin el centre del 
sistema metropolità amb alguns corredors encara desassistits, al mateix temps que 
amb d’altres trams que complementin aquesta radialitat amb una estructura mallada 
que cobreixi especialment els àmbits de la segona corona metropolitana, en la qual 
es tendeixen a concentrar els creixements demogràfics més importants; 

 Cal, igualment, garantir els elements que permetin l’articulació entre les diverses 

línies i entre el sistema ferroviari i els mitjans de transport per carretera, ja siguin 
privats o col·lectius; 
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 Reduir els temps de desplaçament en transport públic és un element essencial per 
a la seva competitivitat enfront del vehicle privat motoritzat, especialment entre els 
nodes de la segona corona; cal, doncs, aprofitar les línies d’altes prestacions per 

establir serveis de trens regionals i realitzar actuacions sobre les línies existents per 
permetre l’existència de serveis ràpids amb menys aturades; 

 I cal, finalment, que les actuacions en la xarxa ferroviària siguin coherents amb el 
futur sistema d’assentaments per permetre incrementar el pes del ferrocarril en el 

repartiment modal. 

Tenint en compte aquestes conclusions, s’estableixen unes propostes contingudes en el 
programa de sistemes d’infraestructures ferroviàries. Aquest programa estableix com 
objectiu fonamental millorar i estendre la xarxa de ferrocarril existent per tal que aquest 
mode de transport tingui un paper més rellevant en la mobilitat de la regió metropolitana. 

Pel que fa a les xarxes ferroviàries metropolitanes de passatgers, la proposta del PTMB 
amb incidència sobre el pdM les desenvolupa el pdI. (Vegeu apartat 2.9 Diagnosi 
ferroviària). 

 

Xarxa ferroviària de mercaderies 

El PTMB estableix que les principals necessitats de la xarxa de mercaderies són disposar 
de trajectes amb continuïtat al seu pas per la regió sense interferir els serveis de rodalies, 
tot connectant el port i les noves àrees logístiques amb els corredors de mercaderies. Per 
això cal dotar-se d’una xarxa ferroviària que permeti el transport segregat de mercaderies 
de llarg recorregut amb un nombre adient de terminals específiques. 

Les principals actuacions per a assolir aquests objectius són: 

 Línia de mercaderies Tarragona - Castellbisbal. 

 Connexió entre la nova línia de mercaderies Tarragona - Castellbisbal i la Línia 
Transversal Ferroviària. 

 Línia d’ample UIC entre Mollet - la Llagosta i Sant Celoni. 

 Nou accés ferroviari de mercaderies al Port de Barcelona 

Entre els eixos d’actuació proposats pel pdM 2007-2012, l’EA6 està profundament lligat 

amb les propostes per a les infraestructures ferroviàries per a mercaderies que fa el PTMB: 

EA6. Modernitzar l’activitat del sistema logístic i accelerar les infraestructures ferroviàries 

de mercaderies de manera que pugui fer front als reptes que suposen els canvis 
tecnològics i la globalització i millori l’eficiència energètica i ambiental de la cadena logística 

en la seva totalitat. 

Per tal de garantir a llarg termini una oferta de transport de mercaderies prou competitiva 
per a les relacions amb els mercats de la península ibèrica i Europa, cal potenciar la 
intermodalitat vinculada a les noves terminals ferroviàries. Així mateix, cal adaptar les 
infraestructures de la xarxa transeuropea per a la circulació de trens de fins a 750 metres 
de longitud i preparar la futura circulació de trens de fins a 1.500 metres. Aquesta exigència 
afecta, a més, els escapaments i els punts d’avançament i estacionament de trens (PAET) 

en la xarxa de trànsit mixt. 

 

Xarxa viària 

Les limitacions detectades en el PTMB respecte la xarxa viària s’expressen en les següents 

conclusions: 

 Cal conjugar la necessitat de la regió metropolitana de Barcelona de disposar d’una 

elevada accessibilitat a les xarxes de transport transnacional amb l’existència d’una 

xarxa viària bàsica que permeti la diferenciació de trànsits; 

 Cal completar l’actual estructura bàsicament radial de la xarxa viària amb una altra 

que augmenti la connectivitat dels nodes externs al centre de la regió; 

 Cal que el planejament tingui en compte la necessitat de disposar d’aquelles vies 

que possibilitin la capil·laritat del sistema a partir de l’articulació de la xarxa de gran 

capacitat amb la xarxa de vies locals i tenint molt present quins han de ser els 
criteris de disseny d’aquestes vies, que van des de les rondes urbanes a les “vies 

parc”, de secció i característiques variables segons la topografia i els requeriments 

urbanístics i ambientals als quals hagin de respondre; 

 Cal que el disseny i el dimensionament de la xarxa viària tingui en compte el paper 
que en el futur jugaran la xarxa ferroviària i els serveis d’autobús, especialment pel 

que fa als accessos a Barcelona, amb l’objectiu d’arribar a un repartiment modal 

més decantat cap al transport col·lectiu; 

 Cal, finalment, que les actuacions proposades en la xarxa viària s’adeqüin amb les 
previsions de desenvolupament del sistema d’assentaments i amb el sistema 

d’espais oberts. 

Tenint en compte aquestes conclusions s’estableixen unes propostes contingudes en el 
programa de sistemes d’infraestructures viàries .L’objectiu principal de les propostes del 

PTMB és completar els diversos nivells de la xarxa viària de la regió per tal que l’ús que es 

fa de les vies sigui més apropiat a la seva categoria i tipologia. Vegeu mapa sistemes 
d’infraestructures de mobilitat. 
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El Pla classifica la xarxa viària en 5 tipus i es basa en la funció de les vies sobre el territori: 

A. Autopistes i autovies existents que el pla recull pel fet de tractar-se de vies existents. 

B. Vies Estructurants Primàries. Són generalment vies de dues calçades i segregades, 
tot i que no necessàriament han de complir tots els requisits d’una autovia. En funció dels 

estudis corresponents, poden tenir seccions d’una calçada o enllaços a nivell. 

El Pla agrupa les vies estructurants primàries en tres grans grups: 

 Sistema de vies de pas 

Són vies que travessen la regió, AP-7 (E-15) i A-2 (E-90), amb problemes de congestió 
especialment en els trams més propers a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest 

problemes de congestió es generen per la suma dels tràfics de pas i els tràfics interns 
propis de l’RMB. Per solucionar aquest problema s’aposta per dues accions: d’una banda, 
el reforçament d’un eix exterior com és l’eix transversal que capti part del trànsit de pas i de 
l’altra, la creació d’un sistema coherent de vies estructurants de tots els nivells que 

absorbeixin bona part dels desplaçaments interns que ara es fan per les vies de pas. 

Aquestes propostes haurien d’evitar dins de l’RMB el creixement del trànsit de pas o fins i 

tot reduir-lo. Però a més, pel que fa al trànsit de pas per carretera de turismes, aquest no 
hauria de créixer excessivament, ja que totes les polítiques europees estan encaminades a 
reduir els viatges llargs en vehicle privat motoritzat, fomentant el transport públic en tots els 
modes, sobretot ferroviari i aeri. També pel que fa a les mercaderies, la Comunitat Europea 
i la planificació catalana aposten pel transvasament modal, sobre tot en la llarga distància, 
cap al ferrocarril. 

El PTMB proposa per a aquestes vies la millora dels enllaços i connexions amb les altres 
vies, com la millora dels enllaços de l’AP-7 i la creació de noves connexions entre l’AP-7 i 
l’AP-2 a Martorell i el Papiol. 

D’aquests fets es podria concloure, com ho fa el PTMB, que la xarxa viària de l’RMB no ha 
de créixer gaire per motiu del trànsit transeuropeu sinó més aviat tenint com a referent la 
mobilitat metropolitana, per resoldre les seves mancances estructurals i per adaptar-se als 
fluxos que es prevegin pels propers anys com fa el PTMB per a la resta de vies 
estructurants. 

 Sistema de vies radials d’accés a Barcelona 

Són vies amb gran capacitat i un grau de congestió elevat. El PTMB proposa actuacions 
per a guanyar fluïdesa, seguretat i qualitat ambiental amb la premissa de no incrementar la 
capacitat viària per accedir a Barcelona, ja que aposta clarament pel transport públic i per 
l’augment de la seva quota de repartiment modal. 

L’acció de més envergadura sobre les vies d’aquest grup se centra en la C-17, amb 
l’objecte d’extreure-la dels continus urbans dels Vallès aconseguint així incrementar la 

seguretat viària. També es proposa l’extensió de l’A-2 fins al final de la C-32 a la Tordera i 
la millora de la connexió A-2/C-32 a Sant Boi de Llobregat. 

En aquest grup s’inclouen els carrils bus segregats i VAO d’accés a Barcelona, per la B23-
Diagonal, per la C31-Gran Via al sud, per la C31-Gran Via al Nord i per la C58-Meridiana. 
Per facilitar l’accés dels camions al port de Barcelona es proposa una via d’accés per a 

vehicles pesants entre Sant Feliu de Llobregat i el port i fins i tot estendre-la fins a Sant 
Andreu de la Barca amb trànsit mixt a la calçada Bus/VAO de la B-23. 

Totes les actuacions proposades en aquest grup es consideren de gran impacte sobre la 
xarxa perquè milloraran la seguretat, reduiran la congestió en àmbits molt urbans i serviran 
per potenciar el transport públic. 

 Sistemes de vies de mallat  

Són vies que han d’unir les grans ciutats nodals de dins i fora de l’RMB, és la que 
actualment presenta majors mancances. Aquest àmbit concentra la major part de les 
propostes viàries del PTMB. Les actuacions proposades tenen per objectiu completar la 
xarxa entre ciutats nodals millorant i ampliant les vies existents i creant-ne algunes de 
noves. Aquestes vies han de tenir una tipologia adient per donar una bona accessibilitat als 
territoris que travessen, connectant amb el sistema de vies estructurants secundàries 
suburbanes i integrades. 

El Pla proposa l’eix entre Vilafranca i Martorell, continuació de l’A-7, via estructuradora del 
Penedès que uneix les ciutats nodals del Vendrell, Vilafranca i Martorell i alhora dóna un 
accés apropiat a la resta de poblacions que es troben sobre aquest corredor.  

Una altra nova via és la ronda del Vallès, que uneix els diferents sistemes urbans de la 
plana del Vallès. Aquesta via té un caràcter de via de ronda, no de via de pas, i té 
nombrosos enllaços amb les rondes urbanes de cada sistema. El seu traçat s’ajusta al límit 

dels continus urbans per minimitzar la fragmentació dels espais lliures. Completant aquesta 
funció de ronda a la plana del Vallès es proposa l’extensió dels laterals de l’autopista AP-7 
entre Sabadell i Granollers, per permetre donar més accessibilitat als territoris adjacents 
fortament urbanitzats i reduir els efectes de les entrades i sortides sobre la fluïdesa del 
trànsit de pas. 

Per millorar la connexió entre la plana del Vallès i les poblacions del nord del Barcelonès i 
del sud del Maresme es recull la proposta de construcció de la via B-500 com a prolongació 
de l’eix de Riera de Caldes (C-59), que inclou el túnel de la Conreria. 

Entre els eixos amb funció estructurant primària que es milloren o s’amplien figuren la C-15 
entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada, la C-35 entre Granollers i 
Maçanet, la C-59 entre Caldes de Montbui i La Llagosta, i la connexió entre el Baix 
Llobregat i el Bages amb millora de la connexió entre l’A-2 i la C-16. 
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C. Vies Estructurants Secundàries. Són les que tenen un paper estructurant que 
comuniquen diferents sistemes urbans. Es tracta d’una xarxa en què manquen algunes 
connexions i que té molts trams amb tipologies viàries insuficients. En aquest cas les 
propostes estan agrupades per territoris. 

 A l’Alt Penedès les actuacions són quatre variants de poblacions com la de Sant 

Martí Sarroca i l’accés a Vilafranca del Penedès. 

 Al Vallès Oriental i Occidental el Pla contempla 7 actuacions de ronda com ara les 
rondes Est de Terrassa i Sabadell, la via Interpolar entre Castellbisbal i Granollers i 
diverses variants i connexions. 

 Al Maresme destaca la via distribuïdora entre Montgat i Pineda de Mar i dues 
millores de traçat. 

 Al Garraf es proposa la millora de la C-15 i Vilanova i la Geltrú i algunes variants de 
la C-31. 

 A l’àrea metropolitana de Barcelona es proposen 5 actuacions entre les quals pot 
destacar-se millora i acabament de la suburbana del marge esquerre del Llobregat 
entre El Papiol i Cornellà o l’acabament de les calçades laterals de la C-31 a 
Badalona. 

 A l’entorn de Martorell pot destacar la nova carretera entre Gelida i Martorell pel 

corredor de la LAV o la via suburbana de connexió de Martorell fins a Esparreguera. 

 

D. Vies Estructurants Suburbanes. Són les que vertebren sistemes urbans 
plurimunicipals i tenen, per tant, nombroses connexions amb la xarxa local d’aquests 

sistemes. Discorren majoritàriament per entorns urbanitzats, la qual cosa condiciona les 
seves característiques tècniques. La secció pot ser variable d’acord amb les condicions 

físiques i els requeriments de l’entorn. 

 

E. Vies Integrades. Són vies amb un paper estructurant bàsicament local i de connexió 
amb les vies de rang superior. Tenen un grau d’integració elevat amb la topografia i les 
activitats del territori. Comprenen la major part de les que es poden denominar locals o 
paisatgístiques i són majoritàriament vies d’una calçada no segregades. Per sota d’aquesta 

categoria es trobarien la resta de vies locals i aquelles més específicament pròpies del 
medi rural, com els camins agrícoles, les pistes forestals i les vies pecuàries. 

Aquestes actuacions proporcionen al territori una estructura mallada millorant la seva 
accessibilitat i connectivitat i permeten jerarquitzar correctament la seva xarxa viària. A més 
l’estructura proposada ha de garantir la connectivitat de tot l’espai urbanitzable generador 

de fluxos importants de mobilitat i evitar trànsit de mercaderies per les vies locals, garantint 
així l’assoliment dels objectius proposats al pdM de l’RMB per a la xarxa viària. 

De cara a una integració més sostenible de les infraestructures de mobilitat s’apunten 

alguns aspectes que es podrien incorporar en els instruments de planejament a 
desenvolupar com poden ser els PDU: 

 Realitzar el disseny de tota la xarxa d’una manera integrada, és a dir tenint presents 

les infraestructures de prioritat del transport públic i els accessos a les zones 
d’activitat econòmica i altres centres generadors de mobilitat com un element 

integrat en la planificació inicial. 

 Sobre el disseny en general d’aquestes vies, convé que, en els seus trams més 

propers als nuclis urbans, es projectin per a assolir velocitats que minimitzin les 
emissions de PM10 i NOx, en general a l’entorn de 80 ÷ 90 km / hora. A la resta de 
trams, caldrà que s’estudiï la velocitat òptima per a reduir les emissions d’aquests 

contaminants i CO2, tenint present la funcionalitat de la via i les conseqüències 
sobre les xarxes locals més properes. 

 Cal trobar un equilibri en la proximitat dels traçats de les vies bàsiques i les zones 
urbanes. Per motius d’emissions de contaminants és convenient que les vies de la 

xarxa bàsica s’allunyin del sòl urbà, permetent una certa dispersió dels 

contaminants. La reducció de l’impacte sonor també recomana no acostar massa 
les vies de gran capacitat a les zones urbanes, en aquest cas tenint especial cura 
amb les zones residencials. De la mateixa manera, caldria evitar que en les 
revisions del planejament urbà, el sòl urbà s’acostés excessivament a aquestes 
vies. Aquesta indicació no és contradictòria amb el fet que determinats trams d’una 

via discorrin encertadament adjacents al sistema d’assentaments amb l’objecte 

d’evitar la fragmentació del territori per on transcorre amb mesures correctores per 
disminuir al màxim l’impacte de les emissions de contaminants i de soroll a la 

població. 

 Les velocitats de disseny més baixes en la xarxa bàsica han d’anar acompanyades 

de mesures de disseny que permetin al conductor adaptar-se millor a aquestes 
velocitats. Això facilita la integració de la via en el territori ja que permet, per 
exemple, radis de curvatura menors. 

 En aquells trams de via on es preveu el manteniment d’uns determinats nivells de 

congestió cal preveure espai suficient construir-hi vials d’escapament per al 
transport públic i els vehicles eficients, tant a la xarxa existent com a la proposada i 
no tan sols a les vies d’accés a Barcelona.  

 

Impacte ambiental  

En el punt 5.1.1. de la memòria ambiental del PTMB s’inclouen un seguit de mesures 

complementàries generals per assegurar una mobilitat sostenible. Aquestes mesures, 
incloses a l’Annex 1 del document “Informe de diagnosi i recomanacions dels elements 

territorials de la regió metropolitana de Barcelona i la seva relació amb la mobilitat” , es 

poden sintetitzar en els punts següents:  
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 El reforçament nodal, consolidant les connexions entre els diferents sistemes 
urbans. 

 El finançament del transport públic lligat a la urbanització del territori i l’articulació de 
mecanismes financers dels pols plurimunicipals. 

 L’ampliació de la xarxa viària creant vials de ronda capaços de desplaçar la major 
part del trànsit a l’exterior. L’ampliació d’aquesta xarxa s’haurà de portar a terme 

amb mesures per assolir la pacificació i reconversió d’ús d’aquestes vies. 

 A partir de les propostes a la xarxa col·lectiva d’alta capacitat, el planejament 
sectorial haurà de millorar l’accessibilitat a escala local i comarcal per donar servei a 

la mobilitat futura i també servir d’aportació a aquesta xarxa ferroviària d’escala més 
metropolitana. 

 La integració d’elements que el PTMB no pot abordar: gestió de la xarxa viària, la 

millora de les línies de bus a llocs on no arribarà el tren, polítiques tarifàries, gestió 
de l’aparcament, parks & ride, carrils bus etc. 

 La modificació de les prioritats establertes en funció de l’evolució dels creixements 

previstos o de les infraestructures. 

 Serà imprescindible complementar el Pla amb mesures d’estímul dels mitjans més 

sostenibles i de dissuasió de l’ús del vehicle privat motoritzat. Cal una absoluta 
priorització de les mesures de gestió aprovades en el pdM 2007-2012, entre d’altres 

l’ús del peatge com a instrument de gestió de la mobilitat o la coordinació de la 

regulació de l’aparcament a la destinació. 

 En el cas de duplicacions viàries, la nova via ha de tenir característiques tècniques 
diferents a la via principal per realitzar funcions complementaries. 

 Es recomana que els intercanviadors siguin eficients i assegurin un comportament 
en xarxa del transport públic, que eviti que cada mode de transport funcioni sense 
coordinació amb els altres. 

En el punt 5.1.2.2. del PTMB es detallen les directrius i recomanacions ambientals per al 
planejament sectorial, entre les quals es destaquen les següents per la seva relació amb el 
contingut i abast del present pdM: 

 DPS4 – Gestió de la xarxa viària: “La naturalesa del PTMB no permet abordar els 

temes relatius a la gestió de les xarxes proposades, si bé aquesta gestió pot 
resultar determinant pel que fa a una utilització de les infraestructures coherent amb 
el model i els objectius del Pla. És per aquest motiu que determinats aspectes 
importants d’aquesta gestió resulten també determinants per tal de garantir la 

sostenibilitat ambiental del model territorial proposat, com és l’objectiu de propiciar 
el canvi modal en favor del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona. 
Per a una utilització de la xarxa viària coherent amb els objectius del PTMB, pot 
resultar de gran importància l’establiment de criteris de gestió a incorporar de forma 
combinada amb els criteris de finançament a l’hora d’establir mecanismes de 

peatge per la utilització de les infraestructures viàries. És per això que es fa 

necessària la formulació de la planificació corresponent, “Pla de Tarifació”, d’acord 

amb els criteris establerts al Pacte Nacional d’Infraestructures per tal de “definir i 

aplicar una nova política de peatges que els consideri com a elements reguladors 
de la mobilitat i de millora ambiental” 

 DPS5 - Concreció d’eines i estratègies pel transport de proximitat: “Les principals 

nodalitats que estableix el Pla presenten diferents tipologies en la seva configuració 
que es basen, en alguns casos, en concentrar el creixement bàsicament en un sol 
municipi i en d’altres en reforçar àrees urbanes supramunicipals. En les noves 
nodalitats que el Pla proposa, on l’increment de població i llocs de treball són 

significatius, caldrà que els Plans de Mobilitat Urbana (PMUs), els instruments de 
planificació sectorial d’escala local de la Regió metropolitana, tinguin en compte 
l’escala supramunicipal en el cas que els creixements siguin a nivell de continu urbà 

intermunicipal. Per tant, proposa que en la corresponent revisió del Pla director de 
mobilitat, fruit del seguiment del Pla, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
estudiï la definició d’àmbits per a plans de mobilitat supramunicipals. Determina 

considerar com a mínim, els següents: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

Granollers, Vilanova, Martorell-Abrera, riera de Rubí, riera de Caldes i els sistemes 
urbans del Maresme i el Penedès”. 

 

2.2.2. Plans directors urbanístics 

Els continguts generals dels tres sistemes en què es desenvolupen les propostes d’espais 

oberts, assentaments i infraestructures de transport del PTMB es despleguen de manera 
singularitzada per bona part dels territoris de la regió a través dels Plans Directors 
Urbanístics (PDU).   

Aquests plans engloben territoris que mostren una estructura interna de funcionament o 
uns trets singulars, que permeten exposar amb major nivell de detall les característiques 
específiques de cada àmbit. 

 

Els PDU que es desplegaran en el territori de l’RMB són: 

 

PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

El Pla director urbanístic abastarà, com a mínim, els termes municipals de les entitats 
metropolitanes creades a la Llei 7/1987, de 4 d’abril, i de la Mancomunitat de Municipis de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El PDU ha d’establir el marc d’adaptació del 

planejament general metropolità vigent amb la formulació d’un text únic per a aquest àmbit 

per tal d’homogeneïtzar-ne i d’harmonitzar-ne el contingut.  
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Pel que fa a les infraestructures de transport, la major part de les actuacions corresponen a 
la xarxa ferroviària, perquè no està tan desenvolupada que la viària i per ser la més 
avantatjosa a l’hora de servir una àrea amb un alt nivell d’ocupació, millorant: 

 La comunicació interna d’aquesta àrea 

 Les connexions amb la resta de la regió metropolitana 

 La connexió entre les xarxes de rodalies 

Pel que fa al sistema viari, el pla director ha de definir i regular el desenvolupament de les 
vies metropolitanes amb continuïtat en el territori i de connexió i suport intermunicipal, 
especialment aquelles vies d’escala més local no tractades en aquest pla territorial. Les 
actuacions del sistema viari van destinades a millorar : 

La connectivitat global de la xarxa, més que no pas a ampliar-la. 

 L’eficiència global de la xarxa, 

 Treure el trànsit viari de pas de les zones urbanes 

 

PDU Maresme 

L’àrea del Maresme abasta el conjunt de municipis que integren la comarca del mateix 
nom, llevat dels dos més meridionals (Tiana i Montgat) que, per la seva proximitat i nivell de 
relació, queden integrats a l’AMB. Per com es disposa, entre la Serralada Litoral i el mar, 
mostra una estructura allargada que li dóna una única dimensió principal.  

Ara bé, la longitud mateixa de la comarca, juntament amb la disposició de tot un seguit de 
rieres transversals que, partint de les parts més elevades dels diversos massissos de la 
serralada, discorren fins al mar, fa que s’hi puguin distingir una sèrie de subàmbits més 

petits estructurats al voltant dels seus respectius nuclis de població que poden derivar en la 
realització de diversos PDU dins la comarca. 

Pel que fa a les infraestructures de transport, les propostes quant a la xarxa ferroviària es 
basen en quatre actuacions bàsiques: 

 La línia orbital ferroviària, que uneix Mataró amb la resta de grans ciutats de l’arc 

metropolità sense passar per Barcelona. 

 El trasllat de la línia de rodalia Barcelona-Mataró a l’interior. 

 Al Maresme central entre Mataró i Calella es tracta d’actuar sobre la línia costanera 

per tal de superar l’impacte que aquesta línia genera sobre la façana litoral. 

 El desdoblament de la línia de rodalia a l’alt Maresme. 

Pel que fa a la xarxa viària, les actuacions proposades són bàsicament de millora interna i 
de millora de connexió amb el Vallès. 

PDU Garraf  

Els municipis de la comarca del Garraf presenten un comportament conjunt com a sistema 
territorial força unitari, malgrat les marcades diferències de forma, caràcter urbà i mida. 

Pel que fa a les infraestructures de transport, el Pla para una especial atenció al “mallat” de 

la xarxa ferroviària, amb noves connexions no “radials” i proposa el ferrocarril orbital 
Vilanova - Vilafranca (a Vilanova inclou el trasllat de la línia per ocupar una part més 
cèntrica de la ciutat i té en compte futurs desenvolupaments) i aprofita la nova línia per tal 
de dotar de servei ferroviari els nuclis urbans actualment desatesos de Roquetes, Sant 
Pere de Ribes i Canyelles. 

 

PDU Alt Penedès 

L’Alt Penedès, juntament amb el territori central del Baix Penedès, ocupa una gran plana 

entre les serralades Litoral i Prelitoral caracteritzada per la presència de l’agricultura de la 

vinya, tan sols interrompuda per la presència dels cursos fluvials que travessen el pla i els 
nuclis urbans existents. 

Pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat, les actuacions plantejades reforcen 

aquest model de preservació dels espais més allunyats del corredor central. Així, el Pla 
recull principalment la connexió de la línia ferroviària orbital entre Vilanova i Vilafranca, que 
al corredor central de la comarca compartiria traçat amb l’actual línia de rodalia. Al mateix 

temps, planteja una variant ferroviària de mercaderies entre Tarragona i Castellbisbal pel 
mateix corredor. I preveu també la incorporació d’una estació de ferrocarrils regionals sobre 

la línia d’alta velocitat.  

Pel que fa al viari, el Pla destaca la centralitat de Vilafranca, que reforça la importància dels 
dos principals eixos que hi conflueixen: l’AP-7, per a la qual proposa la millora dels enllaços 
per permetre tots els moviments; la N-340/A-7, amb un nou traçat per l’eix central de la 

comarca, entesa com a via complementària de l’AP-7 per a trànsits comarcals i 
metropolitans, amb una major riquesa d’enllaços, i la C-15, que la connecta amb altres 
nodes territorials com Vilanova i la Geltrú o Igualada. Es proposen al mateix temps millores 
en altres connexions (com l’eix B-224 Capellades-Martorell), així com la creació de diverses 
variants en la xarxa secundària, suburbana i local.  
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Font: PTMB 

  

Mapa 2.2.1. Àmbits dels Plans Directors Urbanístics previstos pel PTMB  
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PDU Ròtula de Martorell 

El territori de la part alta de la comarca del Baix Llobregat presenta una configuració física 
molt singular, amb un canvi topogràfic radical entre les dues bandes del riu. I és, alhora, la 
ròtula que articula, d’una banda, els territoris de l’Alt Penedès i la plana del Vallès i, d’altra 

banda, el Pla de Barcelona i la vall baixa de Llobregat amb el Pla del Bages i la Catalunya 
central, a través del congost de Montserrat.  

Pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat, les actuacions vénen, lògicament, 
condicionades per les característiques de l’àmbit i el seu paper de ròtula. Per aconseguir 

formar aquesta ròtula de manera que coexisteixi amb el sistema urbà, les actuacions 
s’orienten a situar el ferrocarril en una posició central i treure el viari de gran capacitat a 
l’exterior del sistema, o aconseguir-ne la integració urbana. Així, en el cas del sistema 
ferroviari, destaquen: 

 La connexió amb l’Eix Transversal Ferroviari (que connecta amb la xarxa d’altes 

prestacions a Martorell per poder arribar a Barcelona) i la línia de  mercaderies 
Tarragona - Castellbisbal. 

 El pas de la nova línia orbital ferroviària, que permetrà unir les ciutats de l’arc 

metropolità. 

 La nova estació-intercanviador de la línia transversal ferroviària, amb la xarxa de 
rodalia i d’FGC Llobregat - Anoia. 

 Creació de noves estacions i intercanviadors en les línies existents. 

Pel que fa a la xarxa viària, les actuacions recollides suposen incrementar la complexitat de 
la confluència de vies i augmenten significativament la densitat d’infraestructures viàries 
que fragmenten el sistema urbà que forma Martorell amb els municipis del voltant. 

PDU Plana del Vallès 

La plana del Vallès es situa, entre les serralades Litoral i Prelitoral i, travessada per tot un 
seguit de corredors transversals que han condicionat el desenvolupament urbà i han 
conduït a una estructura d’assentaments clarament orientada segons la disposició nord-sud 
d’aquests cursos fluvials secundaris.  

El resultat és un seguit d’eixos formats per continus urbans més o menys desenvolupats a 
la part baixa dels cursos fluvials secundaris, unes poblacions de peu de mont al límit de la 
plana amb la serralada Prelitoral i altres nuclis, normalment més petits, ja a la muntanya. 
Aquest esquema es repeteix a les àrees de Terrassa, Sabadell, Riera de Caldes, Tenes i 
Granollers. Per últim, a la part més oriental la plana s’estreny entre el Montseny i el 

Montnegre, i els nuclis urbans de major dimensió s’alineen al llarg del corredor que 

comunica la plana del Vallès amb la veïna comarca de la Selva, mentre que a les valls que 
penetren els dos sistemes muntanyencs es situen poblacions de mida més reduïda. 

Pel que fa al sistema d’infraestructures de transport, les propostes del Pla van adreçades a 

reforçar aquesta estructura d’assentaments tot donant accés ferroviari a les parts centrals 
dels sistemes urbans i creant vials de ronda capaços de desplaçar la major part del trànsit 
de pas a l’exterior.  

Així, les propostes sobre la xarxa ferroviària corresponen a sis categories bàsiques 
d’actuació:  

 les que connecten les nodalitats que es troben sobre el traçat de la nova Línia d’Alta 

Velocitat (Cerdanyola-Centre direccional i Granollers) amb noves estacions que 
permeten l’intercanvi amb altres línies, d’abast més reduït;  

 les que estableixen noves relacions transversals entre els cinc eixos urbans de la 
plana: el ferrocarril orbital, l’eix Papiol-Mollet i la nova línia ferroviària de tren-
tramvia entre Sabadell i Granollers que també connectaria amb Terrassa i el nou 
túnel ferroviari d’Horta;  

 les que reforcen les connexions radials amb el centre metropolità dels eixos urbans 
més madurs (línies rodalia Barcelona-Terrassa-Manresa i Barcelona-Vic);  

 les que generen noves connexions als eixos actualment no servits, ja que es tracta 
de zones d’elevada demanda i d’altres amb una demanda més moderada però amb 

un potencial de creixement important d’acord amb les estratègies de sistemes 

urbans plantejades per aquest pla: el túnel d’Horta entre Barcelona i Cerdanyola i 

l’extensió fins a Sabadell i Terrassa, així com les noves línies de ferrocarril lleuger / 
autobusos amb plataforma reservada;  

 les que completen la vertebració dels eixos urbans esmentats portant aquest servei 
a les poblacions del peu mont de major dimensió (línies FGC de Terrassa fins a 
Matadepera i de Sabadell fins a Castellar);  

 les que incrementen el nombre d’estacions i intercanviadors sobre les línies 

existents.  

La xarxa viària es planteja com un sistema de rondes urbanes tangencials als cinc sistemes 
urbans de la plana que organitzen l’accessibilitat directa a les grans àrees industrials i a la 
resta d’àrees urbanes.  

 

PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera 

de Rubí  

Aquest pla director es desenvoluparà sobre una àrea urbana força madura i la seva finalitat 
serà d’ordenar i concretar aspectes concrets que el planejament urbanístic d’escala 

municipal té dificultats per resoldre:  

 Operacions lligades als sistemes ferroviari i viari intermunicipal o metropolità com 
són:  
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 El sistema de rondes urbanes, interpolar sud inclosa, que afecten en diferent 
mesura els municipis de Terrassa, Rubí i Sant Cugat (en aquest darrer cas el pla 
s’haurà de coordinar amb el PDU de l’àrea metropolitana de Barcelona).  

 El sistema de vies a l’entorn de la riera de Rubí.  

 Les possibles operacions urbanes d’interès general a desenvolupar en funció de les 

noves estacions ferroviàries d’FGC.  

 Els traçat de les noves infraestructures de transport col·lectiu. 

 

PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix del riu 

Ripoll  

Aquest pla director, com l’anterior, s’ha de desenvolupar sobre una àrea urbana força 

madura i la seva finalitat és d’ordenar i concretar aspectes molt específics que el 

planejament urbanístic d’escala municipal té dificultats per resoldre operacions lligades als 
sistemes viari i ferroviari intermunicipal i metropolità:  

 La continuïtat de l’eix urbà de l’antiga carretera N-150 entre Cerdanyola del Vallès i 
Sabadell, la integració amb els teixits urbans del seu entorn, secció, amb 
incorporació de transport públic, façanes i accessos.  

 Les connexions de les vies estructurants de l’àrea (a més de l’anterior eix, amb les 
rondes urbanes, la interpolar sud, la B-30 i d’altres de significatives) amb les 
autopistes AP-7 i C-58 i el seu paper irrigador d’accessibilitat sobre el sistema de 

vies urbanes d’escala més local.  

 Nous traçats ferroviaris, estacions i intercanviadors, de les línies de rodalia, FGC, 
Tramvies i plataformes reservades per a autobús.  

 Accessibilitat des de les infraestructures anteriors i integració amb les trames 
urbanes i centres de serveis d’escala metropolitana, com ara la UAB, aeroport de 
Sabadell, sector Baricentro i d’altres de significatius.  

Aquest PDU afecta en diferent mesura parts dels termes municipals de Sabadell, Barberà 
de Vallès, Badia del Vallès, Ripollet i Cerdanyola i com en el cas anterior s’ha de coordinar 

amb el PDU de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la Riera de Caldes  

El pla director es planteja sobre un territori amb alta ocupació del sòl per teixits 
especialitzats residencials i industrials, però amb escasses i petites centralitats urbanes en 
relació a la dimensió global dels teixits consolidats.  

Respecte de les infraestructures de transport el pla haurà de parar especial atenció a: 

 La concreció de l’eix ferroviari (o possible plataforma segregada d’autobús) de la 

Riera de Caldes, de forma coordinada amb els plans i projectes sectorials a 
desenvolupar.  

 La localització, dimensionament i definició dels elements estructurals d’ordenació de 

les àrees de nova centralitat a establir funció dels punts nodals de transport públic 
d’alta capacitat i del desenvolupament de les àrees amb capacitat d’esdevenir pols 

urbans del conjunt; cal concretar-ne la localització i extensió, els elements 
estructurals de l’ordenació, les relacions amb la ciutat existent, els usos i intensitats 
i el seu desenvolupament seqüencial pertinent.  

 

PDU de l’àrea urbana de Granollers  

L’àrea urbana de Granollers presenta unes relacions estructurals fortes entre el mercat de 
treball, els equipaments públics i col·lectius, els serveis i els nodes de la xarxa de transport.  

És per això que el desplegament del Pla planteja un estudi de les principals variables que 
afecten alhora aquest territori, el qual ha de permetre desplegar una sèrie de plans 
directors urbanístics supramunicipals amb propòsits concrets; aquest ha d’abordar de 
manera adequada i diferenciada de les problemàtiques i possibilitats de desenvolupament 
que presenten les diferents parts d’aquest territori.  

En aquest sentit, el Pla proposa la formulació dels següents plans directors urbanístics:  

PDU d’estructuració urbana dels vessants de la vall del Tenes  

Aquest pla director es planteja sobre un territori amb alta ocupació de sòl per teixits 
especialitzats residencials, però amb escasses centralitats urbanes en relació a la dimensió 
global dels teixits consolidats. Els centres urbans existents es localitzen de manera molt 
significativa tan sols a la part baixa de la vall on també se situen els teixits productius i 
comercials amb un fort nivell d’especialització industrial.  

Respecte de les infraestructures de transport el pla haurà de parar especial atenció a: 

 Estudi d’una solució alternativa al pas de la via Interpolar Sud per Parets del Vallès, 

per tal de buscar una solució que integri el pas d’aquesta, el tren-tramvia i la 
carretera C-155.  

 Dotació de viari estructural, espais públics de relació i equipaments bàsics i 
d’interès general pel conjunt de l’àrea urbana.  

 Estructuració i ordenació dels espais oberts intersticials amb la doble finalitat de 
servir com a parcs urbans amb un cert nivell d’equipament, i de potenciar el seu 
paper d’espais de continuïtat amb el sistema d’espais oberts de protecció especial 

definit pel Pla territorial metropolità. 
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PDU del Baix Congost  

El pla director urbanístic del Baix Congost té per objecte el desenvolupament de les 
estratègies de desenvolupament previstes en aquest pla sobre un context territorial on el 
paper de centralitat metropolitana consolidada que ofereix la ciutat de Granollers es 
complementa amb les potencialitats que ofereix el seu entorn urbà intermunicipal.  

A més del municipi de Granollers, l’àmbit territorial del PDU haurà d’abastar les parts del 

territori municipal de la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Canovelles i l’Ametlla 

del Vallès. 

Respecte de les infraestructures de transport el pla haurà d’abastar: 

 La nova centralitat metropolitana a l’entorn de l’estació central de Granollers, amb 

els aspectes d’ordenació i continguts, especialment pel que fa a la integració de tots 

els nivells de xarxa ferroviària incidents (Rodalia, Regionals i nova línia orbital), als 
usos terciaris i als equipaments d’interès general a implantar en el seu entorn i a la 
relació dels espais públics a generar amb els teixits urbans existents i a 
desenvolupar.  

 Les noves centralitats a establir entorn de les estacions del futur ferrocarril orbital.  

 La reconsideració del sistema de rondes viàries actualment existent i la seva 
inclusió en el sistema de bulevards urbans amb un clar paper estructural de la futura 
realitat urbana.  

PDU de reconversió de l’entorn urbà de l’eix viari de la C-17 entre la Llagosta i Lliçà 

d’Amunt  

La finalitat del pla director és la reconversió d’aquest tram, de l’actual “Autovia de Vic” (C-
17), en una via urbana estructurant de les diferents àrees urbanes que travessa i la 
reconversió dels usos lligats a les seves façanes com a elements qualificadors dels entorns 
urbans.  

Per tant, el PDU ha d’abastar aquelles àrees dels municipis de la Llagosta, Mollet del 

Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt que siguin suficients en extensió de 

respondre a les condicions de formulació que es plantegen a continuació.  

Respecte de les infraestructures de transport el pla haurà de contemplar el disseny d’unes 

seccions viàries de caràcter clarament urbà.  

 

PDU de la plana agroforestal del Vallès  

La finalitat del pla director és el tractament urbanístic homogeni i coordinat dels diversos 
espais que constitueixen el sistema d’espais oberts de la plana agroforestal del Vallès.  

El PDU inclourà tots els sòls de protecció especial que el pla territorial identifica a la plana 
de les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental.  

En matèria d’infraestructures de transport el pla haurà de parar especial atenció a: 

 El tractament dels espais de transició, siguin urbans, urbanitzables o de protecció 
preventiva, entre aquests espais protegits i els sistemes urbans i les 
infraestructures, la qual cosa s’haurà de fer en coordinació amb els diversos PDU 

d’aquest àmbit territorial.  

 El tractament dels connectors amenaçats o amb una més alta fragilitat per la seva 
relació amb els teixits urbans i les infraestructures.  

 

Estudis de corredors d’infraestructures a les comarques del Vallès  

Donat que al territori de les comarques del Vallès se superposen diverses infraestructures 
de mobilitat, el Pla estableix estudis i avanços de planejament amb la finalitat de coordinar 
els components dels eixos següents:  

A. Eix de la B-30 

B. Eix central de la plana del Vallès 

C. Eix del Congost entre la Garriga i la comarca d’Osona 

 

2.2.3. Instruments de planificació de la mobilitat  

El desplegament instrumental de la llei 9/2003 de mobilitat ha provocat la realització de 
diversos plans i informes de mobilitat que han contribuït a la millora de les infraestructures 
de mobilitat i de la seva gestió, la majoria dels quals tenen un estret lligam amb les 
actuacions ja previstes en el pdM 2007-2012. 

En aquest apartat es realitza un breu repàs de dos d’aquests instruments: els Plans de 

Mobilitat Urbana i els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. A l’apartat 2.13 
s’expliquen ja en detall els Plans Específics per als àmbits dels polígons d’Activitat 

Econòmica i els Plans de Desplaçaments d’Empresa. L’adequada integració i 

complementarietat del planejament en cascada previst en el marc de la Llei de Mobilitat, 
amb una jerarquia clara entre els diversos plans, esdevé doncs un dels reptes principals 
per a una correcta eficiència de les polítiques públiques en l’àmbit de la mobilitat. 

El balanç general és clarament positiu per la quantitat d’instruments desenvolupats i la 

millora en els mecanismes d’avaluació, seguiment i execució que ha tingut lloc els darrers 
anys. Això no obstant, encara és necessari un major desenvolupament d’alguns 

instruments que no s’ha aconseguit tirar endavant al ritme previst, com és el cas dels Plans 

de Mobilitat Urbana, els Plans de Desplaçament d’Empresa o els plans de mobilitat de 
centres generadors de mobilitat.    
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Per una correcta avaluació encara cal afegir-hi als indicadors d’execució dels plans, la 
capacitat de disposar de prou indicadors dels efectes resultants i assegurar així una 
correlació correcta entre quantitat de Plans i qualitat dels resultats aconseguits. 

 

Plans de Mobilitat Urbana 

Els Plans de Mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per configurar les estratègies 
de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb allò que preveu la llei 
9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions 

establerts en el Pla Director de Mobilitat dels seu àmbit. L’elaboració i l’aprovació dels PMU 

són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el 
corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers. El pdM 2007-2012 va ampliar l’obligació de redactar PMU a tots els municipis 

de més de 20.000 habitants i en va establir els objectius a assolir complementaris als 
aprovats pel pdM. 

D’acord amb el Pla d’actuació associat a la declaració de zones de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric (ZPEAA) pels contaminants diòxid de nitrogen i partícules en 

suspensió, corresponent a diferents municipis de les comarques del Barcelonès, Vallès 
Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat, aprovades mitjançant el Decret 226/06, tots els 
municipis inclosos en l’àmbit del pla d’actuació han de redactar el seu PMU. Els municipis 

que ja disposin de PMU aprovat només hauran de justificar l’assoliment dels objectius 

establerts en el pla d’actuació o les mesures correctores vers l’assoliment d’aquells 

aspectes no tinguts en compte. 

Així mateix, tots els municipis amb una població de dret superior a 20.000 habitants queden 
afectats directament per l’aplicació dels apartats “b” i “l” de l’article tercer de la llei de 

mobilitat, pel que fa a: 

 Adequar progressivament el sistema de càrregues i tarifes directes sobre la 
mobilitat, que equipari el transport públic i privat en costos de producció i utilització 
dels sistemes, i que reguli l’accessibilitat ordenada al nucli urbà i al centre de les 

ciutats i dissuadeixi de fer un ús poc racional del vehicle privat motoritzat. 

 Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europea, estatal i 
catalana sobre prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica. 

Amb l’aprovació de la Llei de 3 d’agost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’inclou la 

redacció del Pla metropolità de mobilitat urbana del seu àmbit. Apareix així una nova figura 
entre els PMU municipals de l’àmbit de l’AMB i el pdM. Aquest pla suposa una oportunitat 

per fer un acostament més precís a les accions de mobilitat i de transport públic en un 
àmbit dens amb una gran relació entre els seus municipis i per ajudar a cosir les directrius i 
objectius del pdM amb les dels PMU municipals.  

L’ATM té com a responsabilitat la seva promoció i l’avaluació del compliment dels criteris 

proposats al pdM durant l’elaboració i la tramitació dels PMU. Així mateix en realitza el 
seguiment de l’execució i el dels paràmetres de la mobilitat urbana a l'RMB. 

Un aspecte força important de la relació entre els PMU i els altres instruments de 
planificació de la mobilitat és garantir la connectivitat amb les xarxes urbanes i 
interurbanes, que tot i que ja fa anys que els municipis en general ho tenen ben resolt, pel 
que fa a la xarxa viària convencional no és així quan es tracta de les xarxes de modes no 
motoritzats o de les infraestructures de priorització del transport públic.  

D’un total de 52 municipis que estaven obligats a desenvolupar aquest instrument, des de 
l’entrada en vigor de la llei 9/2003 fins a setembre de 2013, s’han realitzat 11 PMU seguint 

la Llei 9/2003, 4 dels quals compten amb l’aprovació definitiva per part de l'ATM de forma 

definitiva. Aquests plans s’afegeixen als 9 plans aprovats amb anterioritat a la Llei de 

mobilitat.  

Això suposa que més de la meitat de la població metropolitana viu en municipis que 
disposen ja d’un PMU. A més, actualment hi ha 9 plans en desenvolupament i 6 més en 
procés de licitació. Entre els municipis que tenen l’obligació de realitzar un PMU, en 

quedarien tan sols 3 sense Pla i sense procés de licitació en marxa. Alhora, hi ha 3 
municipis que ja estan procedint a la revisió del seu Pla, fet que fa necessari realitzar una 
reflexió sobre què ha de contenir la revisió i com efectuar-la per aprofitar al màxim les 
tasques i accions ja realitzades.  

Malgrat tot, cal destacar com ja recull l’informe de seguiment del pdM, que el ritme 
d’elaboració dels PMU ha estat massa lent per poder assolir els objectius marcats. Cal, 
sens dubte, una acceleració de la planificació de la mobilitat urbana però també és 
necessari adaptar-la a l’actual context de crisi per a fer-la tan efectiva com sigui possible i 
facilitar-ne la redacció a tots els municipis 

En el Gràfic 2.2.1 es mostren l’estat de redacció dels PMU en els diferents municipis de 
l’RMB, conjuntament amb els EAMG associats a la redacció dels Plans d’Ordenació 

Urbana Municipal.  

A partir d’una anàlisi conjunta de detall entre l’ATM i la Diputació de Barcelona, s’ha pogut 

realitzar durant els últims anys un seguiment any a any de l’estat dels estudis o plans de 

mobilitat urbana de tots els municipis de l’RMB. Aquesta anàlisi s’actualitza de manera 
contínua al web de la xarxa Mobal de la Diputació de Barcelona, i dels plans de mobilitat 
urbana també es presenta anualment en l’informe de seguiment del pdM que es pot 

visualitzar a l’apartat del Pla Director de Mobilitat del web de l’ATM. 

 
  



 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

29 

  
Mapa 2.2.2. Àmbits del PTMB 

Font: PTMB 
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Taula 2.2.1. 

Desenvolupament de Plans de mobilitat urbana 

 2004 2012 2012 

Municipis amb >20.000 habitants obligats a realitzar PMU amb pla 
aprovat seguint els criteris i orientacions del pdM  

0 4 40 

Municipis obligats a realitzar PMU amb pla aprovat, o redactat durant 

els últims 6 anys  
9 12 52 

Proporció de la població de l'RMB resident a municipis amb PMU 

aprovat seguint criteris i orientacions del pdM (%)  
0 47,4% 77,0% 

Municipis de l'àmbit del PMQA amb pla aprovat, o redactat durant 

els últims 6 anys  
0 9 40 

Font: ATM. 

 

Gràfic 2.2.1. 
Nombre de municipis segons obligatorietat de realitzar PMU i estat del pla a 

31/12/2012  

 

Font: ATM.

A partir de la informació disponible, s’ha calculat que la implementació dels plans permetria assolir 
els objectius següents: 

 Un 5% de reducció dels vehicles-km 

 Un 7% de reducció de la quota de vehicle privat motoritzat 

 Un 25% de reducció de CO2, percentatges superiors als establerts en les DNM 

 Unes reduccions de contaminants suficients per complir amb els límits normatius 

Pel que fa a d’altres instruments de planificació de la mobilitat cal destacar que a l’última 

edició es van incorporar dues preguntes relatives a plans de millora de la distribució i el 
transport de mercaderies en zona urbana i a plans de millora i/o dinamització del nucli urbà 
i els eixos comercials. 

 

Taula 2.2.2. 

Indicadors referents a instruments de planificació diferents als PMU 

  2004 2012 

Proporció de municipis amb pla 
d’accessibilitat redactat o en redacció  

> 20.000 hab. 58% 80% 
RMB 34% 62% 

Proporció de municipis amb instrument de 
planificació de la bicicleta redactat o en 
redacció 

> 20.000 hab. 18% 70% 

RMB 5% 26% 

Proporció de municipis amb pla 
d’aparcaments redactat o en redacció 

> 20.000 hab. 30% 58% 
RMB 9% 17% 

Proporció de municipis amb pla de millora 
de la distribució i transport de mercaderies 
redactat o en redacció 

> 20.000 hab. - 16% 

RMB - 5% 

Proporció de municipis amb pla de millora 
i/o dinamització del nucli urbà i els eixos 
comercials 

> 20.000 hab. - 33% 

RMB - 21% 

Font: ATM. 
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Més enllà dels Plans de Mobilitat Urbana, s’estima que l’any 2012 3 de cada 4 municipis de 
més de 20.000 habitants han planificat de forma específica la mobilitat amb bicicleta, 4 
vegades més que l’any 2004, i 2 de cada 3 tenen un estudi o pla d’aparcaments, el doble 
que 6 anys enrere. En tots dos casos s’ha considerat també aquells municipis que ho han 

fet en el marc d’un PMU o d’un EAMG de POUM. Si ens fixem en canvi en el conjunt de 

municipis i no únicament en els que tenen més de 20.000 habitants, cauen de forma 
important les proporcions en els dos indicadors. 

A l’àmbit de les mercaderies urbanes, actualment és molt minoritària la planificació de 

mesures de millora de la distribució urbana de mercaderies. En aquest sentit, únicament un 
16% dels municipis de més de 20.000 habitants n’han planificat alguna millora. Així, en la 
planificació d’actuacions de millora i/o dinamització comercial dels nucli urbà i els eixos 

principals, es destaca que actualment en la majoria de casos tampoc no es doten 
d’instruments o polítiques específiques, tot i que ha estat considerat per més ajuntaments 

que no pas la planificació de les mercaderies. Cal destacar que es constata que aquests 
dos aspectes no són tractats en la majoria de plans de mobilitat urbana. 

L’informe de seguiment del pdM proposa desenvolupar actuacions per al manteniment de 
les línies de subvenció, especialment als municipis entre 20.000 i 50.000 habitants (DIBA, 
ICAEN, TES, AMB, etc.), així com realitzar un seguiment dels Plans de Mobilitat Urbana 
per tal d’assegurar el compliment dels criteris establerts en el pdM (ATM).  

La revisió d’alguns dels PMU ja realitzats suposa una oportunitat per establir metodologies 

de treball menys costoses que permetin treure partit de la informació ja disponible en el 
marc d’una progressiva millora de la capacitat dels ajuntaments de dur a terme un 

seguiment anual del conjunt d’indicadors.   

Durant el període 2007-2012 s’han presentat diverses guies per a l’elaboració dels Plans 

de Mobilitat per part de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’ATM. Cal una revisió 

d’alguns aspectes del contingut d’aquestes guies que incloguin els aspectes essencials 

quan es tracta de la revisió d’un PMU. 

 

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

Els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada són l’instrument previst a la Llei de 

Mobilitat per a la correcta integració dels aspectes de mobilitat sostenible i els seus costos 
en el planejament urbanístic. Des de la seva posada en marxa, a través del Decret 
344/2006, s’han realitzat un total de 392 EAMG amb informe favorable a la Regió 
Metropolitana de Barcelona, amb una superfície de 8.850 ha.  

Taula 2.2.3. 

EAMG segons figura de planejament 

Actuació  

Planejament 

General 

Planejament 

Derivat 

+ARE 

Implantació 

singular Total* 

Nombre d'EAMG favorables 151 199 42 392 
Milions de m2 de superfície de sòl 64,7 22,7 1,1 88,5 
Milions de m2 de nou sostre  22,3 15,2 0,93 38,4 
Milions de desplaçaments generats dia  2,7 2,1 0,68 5,6 

Font: ATM 

 

La distribució en els anys d’aquests EAMG respon en part a l’evolució de la dinàmica 

constructiva, encara que en aquest cas l’any amb major nombre d’aprovacions correspon al 

2009 i la davallada no ha estat tant acusada com ho ha estat la reducció del nombre de 
llicències.  

 

Gràfic 2.2.2. 

Nombre d’EAMG favorables per any 

 

Font: ATM. 
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Nombre d’EAMG favorables per any  

Per posar de relleu la incidència dels EAMG a l’hora de condicionar la definició de les 

figures urbanístiques, cal destacar que en més de la meitat dels expedients el primer 
informe elaborat ha estat “favorable amb condicions” o bé desfavorable. Dels 51 informes 
desfavorables, 30 han estat finalment informats com a “favorable” o “favorable amb 

condicions” després de lliurar una versió esmenada de l’Estudi.  

Per veure l’impacte real del Decret tan sols alguns exemples: la longitud estimada de carrils 
bici urbans segregats a l’RMB l’any 2010 s’estima en 454 km, que equival a una ràtio de 
0,55 km/ha de superfície urbanitzada, mentre que aquesta ràtio eleva a 2,2 km/ha de 
superfície urbanitzada en els nous sectors. A les vies pacificades i amb prioritat per als 
vianants la ràtio de l’any 2010 a l’RMB cau a l’entorn de 1,1 km/ha de superfície 
urbanitzada i en els nous sectors el ràtio és de 2 km/ha de superfície urbanitzada. 

 

Gràfic 2.2.3.  

Nombre d’EAMG segons el resultat final de la tramitació 

 

Font: ATM. 

Taula 2.2.4. 

Resultats dels EAMG desenvolupats 

Actuació  

Planejament 

General 

Planejament 

Derivat+ARE 

Implantació 

singular Total 

km lineals de carrers vianants 30,90 22,40 0,74 54,10 

km lineals de prioritat invertida 9,20 13,70 1,90 24,90 

km lineals carril bici segregat 88,00 86,20 8,40 182,60 

km lineals xarxa ciclable 159,60 154,80 14,90 329,40 

km lineals zona 30 31,50 32,50 3,90 67,80 

Milers veh-km/any autobús 534,50 1.534,80 291,70 2.360,90 

Nombres de noves parades TP 108,00 156,00 40,00 304,00 

Milions d'€ a 10 anys per finançar 

transport  públic 
14,50 37,20 24,20 75,90 

Font: ATM. 

Es pot considerar, doncs, que l’aplicació d’aquest instrument en aquest període ha produït  

una modificació substancial en la configuració de la xarxes de mobilitat, amb canvis en la 
jerarquia viària i en la provisió de nous serveis de transport públic, sobretot en autobús urbà 
i interurbà. Alhora, la previsió d’aquests nous desenvolupaments urbanístics s’ha realitzat 

partint d’una proposta de repartiment modal voluntàriament incentivada cap als modes de 
mobilitat sostenible.  

Cal remarcar que les propostes sobre els serveis de transport públic s’han realitzat amb el 

compromís dels promotors de contribució al finançament del dèficit del nou servei. Cal 
apuntar però que caldrà esperar al desenvolupament dels sectors per ratificar els 
compromisos, ja que en molts casos el desenvolupament s’ha vist aturat per la crisi 

econòmica. Aquest mateix endarreriment dificulta, doncs, de valorar els efectes finals 
d’aquest instrument sobre la mobilitat en els nous sectors.  

L’existència de EAMG en municipis sense Pla de Mobilitat Urbana ha suposat una 
excel·lent oportunitat per disposar d’un reconeixement de la mobilitat al municipi i esdevé 
una eina significativa per a la planificació, tal com es pot comprovar en el Mapa 2.2.3 on es 
mostren els municipis amb EAMG derivats d’un POUM i els municipis amb PMU. 
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Mapa 2.2.3. Plans de mobilitat urbana i EAMG derivats de POUM 

Font: ATM 
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PLANEJAMENT - conclusions 
 

 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: La planificació territorial i de la mobilitat ha avançat 
molt en el període de vigència del pdM 2007-2012. Un fet cabdal ha estat l’aprovació 
del PTMB que incorpora propostes i una normativa que milloren clarament la relació 
entre territori, mobilitat i sostenibilitat. 

 INSTRUMENTS URBANÍSTICS: És convenient afermar les propostes de mobilitat 
sostenible en els instruments urbanístics que es deriven de la planificació territorial 
(Plans Directors Urbanístics i Plans Territorials Sectorials d’equipaments i serveis) 

tot assolint un grau de concreció més gran. Els PDU han de constituir l’instrument 

que abordi les concrecions necessàries en el territori que garanteixin la minimització 
dels impactes de la mobilitat generada dels nous planejaments urbanístics i 
equipaments que es derivin de les seves determinacions. El pdM hauria d’incloure 

en les seves propostes el desenvolupament dels instruments que avaluïn els 
impactes sobre la mobilitat i les mesures per a l’assoliment dels objectius d’una 

mobilitat sostenible. 

 XARXES FERROVIÀRIES: Les xarxes ferroviàries en el PTMB es desenvolupen en 
el pdI i aquest necessita les polítiques de mobilitat per assolir els seus objectius, que 
són els del PTMB. Per això, el pdM té un paper essencial en les propostes que 
maximitzin l’eficiència del sistema ferroviari de l’RMB. 

 XARXA VIÀRIA: La xarxa viària de l’RMB necessita un major grau de concreció pel 

que fa a determinats aspectes de la seva funcionalitat dins de l’RMB, de manera 

que, impulsada pel pdM, pot encabir noves propostes d’infraestructures de suport al 

transport públic i aspectes de disseny que minimitzin els impactes ambientals que 
origina. 

 

 

 

 XARXA DE BICICLETES: La xarxa de bicicletes ha de trobar el seu encaix en les figures 
de planejament urbanístic territorial, de manera que es garanteixi la seva connectivitat 
entre territoris i amb les xarxes urbanes. 

 PLANIFICACIÓ URBANA: La planificació urbana dels anys propers té nous reptes que 
ha d’afrontar necessàriament, com ara quins han de ser els elements essencials de 

lligam amb les planificacions superiors, com pot ser el Pla metropolità de mobilitat 
urbana en l’àmbit de l’AMB o el propi pdM, com s’han de revisar els plans de mobilitat o 
com col·laborar per fer més efectives les relacions entre xarxes urbanes i metropolitanes. 
És necessari que les propostes del pdM abordin aquests aspectes. 

 PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT: Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) són el 
document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de 
Catalunya. Més de la meitat de la població metropolitana viu en municipis que disposen 
ja d’un PMU Malgrat tot, cal destacar que el seu ritme d’elaboració ha estat massa lent 
per assolir els objectius marcats. Cal una acceleració de la planificació de la mobilitat 
urbana adaptant-la a l’actual context de crisi per fer-la tan efectiva com sigui possible i 
facilitar-ne la redacció a tots els municipis. 

 ESTUDIS DE MOBILITAT GENERADA: En el període de desenvolupament del pdM 
2007-2012 s’han consolidat els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) 
com un instrument clau en l’adaptació del planejament urbanístic als principis de 

mobilitat sostenible que emanen de la Llei de Mobilitat 9/2003. L’alt nombre de plans que 
han estat informats per l’ATM sol·licitant modificacions puntuals és una mostra de la 

utilitat d’aquest informe. Així mateix, els EAMG han estat una eina de gran valor en el 

cas del planejament urbanístic general d’aquells municipis que no disposen de Pla de 

Mobilitat Urbana. 
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2.3. Variables territorials de la mobilitat 

L’evolució i distribució territorial de la població i les activitats pel territori són els elements 
més determinants de la mobilitat. Aquest apartat repassa l’evolució de les dues variables, 
caracteritzada durant el període del pdM 2007-2012 per la crisi econòmica i la reducció de 
les taxes d’immigració, fent èmfasi sobre aquells elements que més han de determinar 
també l’evolució futura de les dinàmiques de mobilitat. El seu contingut s’ha extret en part 

de l’“Informe de diagnosi i recomanacions dels elements territorials de la regió 

metropolitana de Barcelona i la seva relació amb la mobilitat” realitzat per l’Institut d’Estudis 

Territorials. 

 

La població 

Evolució de la població 

L’RMB és una de les deu concentracions metropolitanes europees, amb una població de 
5.051.502 habitants (any 2012) suposa el 66,7% de Catalunya (7.570.908 habitants). El 
seu àmbit presenta les següents característiques bàsiques (Taula 2.3.1): 

 

Taula 2.3.1. 

Dades bàsiques de l’àmbit 

Àmbit: regió metropolitana de Barcelona 

Població: 5.051.502 h. (2012) 

Superfície: 3.326,2 km2 

Densitat: 1.561,9 hab/km2 

Comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental i Maresme.  

Font: INE i ATM 

 

Amb vista a l’anàlisi de la mobilitat, l’RMB es pot dividir/segmentar de diverses maneres 
segons l’aspecte que s’analitza i el nivell de desagregació que es vol aconseguir. Així 

mateix, determinats aspectes territorials estan concentrats en subàmbits dels quals cal 
també fer una anàlisi particularitzada. 

Una primera divisió és la pròpiament municipal, 164 municipis dels quals detallem població, 
superfície i creixement de la població a la Taula 2.3.3 

L’escenari demogràfic que es dibuixava l’any 2006, amb una taxa mitjana de creixement 
total del 2,05%, una mica inferior a la taxa mitjana dels 50 anys anteriors, que va ser del 
2,47%, pateix, com a conseqüència de l’esmentada crisi econòmica, un canvi de tendència 

radical a partir de l’any 2009, de manera que la taxa mitjana de l’any 2006 fins a l’any 2012 

es queda tan sols en el 0,72%. 

Al mapa 2.3.1 es pot veure el pes específic de cada municipi en el conjunt del territori de 
l’RMB, on s’observa el gran pes dels municipis de Barcelona i el seu entorn, que suposen 
gairebé el 50% de la població. 

D’altra banda, quant a les dimensions, es pot establir la divisió de l’RMB en tres grans 

àmbits o corones amb diferents densitats de població (Taula 2.3.3 i Figura 2.3.1): 

 Barcelona, amb una densitat de població molt elevada i una gran accessibilitat 
interna i externa. 

 Aglomeració central o primera corona metropolitana, que correspon al territori de 
l’AMB; inclou Barcelona i l’àmbit d’expansió de la ciutat compacta formada per 35 
municipis. Configura un únic mercat de treball, amb Barcelona com a centre i un 
entorn en el qual s’ha produït la desconcentració de la població i de les activitats 

econòmiques provinents de la ciutat central.  

 Resta de l’RMB o segona corona metropolitana, on conviuen capitals comarcals, 

àrees de concentració industrial, ciutats mitjanes i petites àrees fonamentalment 
rurals. S’articula al voltant de les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, 

Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, les quals disposen d’una 

àrea de mercat de treball i d’un entorn comercial propis, però al mateix temps 

mantenen una forta relació amb Barcelona. 

 

Taula 2.3.2. 

Població i densitats RMB per corones 

Àmbit Municipis Superfície 2001 2011 2012 Densitat 

Barcelona 1 97,6 1.505.325 1.615.448 1.620.943 16.608 

Resta AMB 35 536 1.440.943 1.611.496 1.618.394 3.021 

Total AMB   633 2.946.268 3.226.944 3.239.337 5.114 
2a Corona 128 2.603 1.444.145 1.802.237 1.812.165 696 
Total RMB 164 3.236 4.390.413 5.029.181 5.051.502 1.561 

Font: INE 
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Pes específic de cada municipi en el territori de l’RMB  Mapa 2.3.1. Pes específic de cada municipi en el territori de l’RMB 

Font: Idescat 
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Taula 2.3.3.  
 

 
 
 

Superf Població Població Població Població Població Superf Població Població Població Població Població

Municipi (km 2) Total 1950   1/01/2001   1/01/2006   1/01/2011   1/01/2012 absolut % anual absolut ‰ anual absolut ‰ anual Densitat Municipi (km 2) Total 1950   1/01/2001   1/01/2006   1/01/2011   1/01/2012 absolut ‰ anual absolut ‰ anual absolut ‰ anual Densitat

Abrera 19,9 667 8.454 10.244 11.611 11.870 7.787 23,35 1.790 4,23 1.626 2,65 596 Palau de Plegamans 14,9 1.507 11.419 13.310 14.352 14.484 9.912 13,15 1.891 3,31 1.174 1,47 972
Aiguafreda 8,0 882 2.131 2.373 2.481 2.478 1.249 2,83 242 2,27 105 0,74 310 Pallejà 8,4 1.065 7.751 10.535 11.272 11.255 6.686 12,56 2.784 7,18 720 1,14 1.340
Alella 9,6 1.673 8.614 9.013 9.570 9.610 6.941 8,30 399 0,93 597 1,10 1.001 Papiol, el 8,8 1.159 3.435 3.733 3.941 4.014 2.276 3,93 298 1,74 281 1,25 456
Ametlla del Vallès, l' 14,1 997 5.910 7.517 8.111 8.190 4.913 9,86 1.607 5,44 673 1,49 581 Parets del Vallès 9,0 2.325 14.917 16.413 18.113 18.492 12.592 10,83 1.496 2,01 2.079 2,11 2.055
Arenys de Mar 6,5 6.477 12.819 14.016 14.863 15.030 6.342 1,96 1.197 1,87 1.014 1,21 2.312 Pineda de Mar 10,4 3.188 20.871 25.504 26.040 26.066 17.683 11,09 4.633 4,44 562 0,37 2.506
Arenys de Munt 20,8 3.066 6.512 7.721 8.500 8.530 3.446 2,25 1.209 3,71 809 1,75 410 Pla del Penedès, el 9,5 1.081 895 931 1.145 1.198 -186 -0,34 36 0,80 267 4,78 126
Argentona 25,2 2.889 9.791 11.161 11.776 11.914 6.902 4,78 1.370 2,80 753 1,12 473 Polinyà 8,9 442 4.767 6.764 7.984 8.106 4.325 19,57 1.997 8,38 1.342 3,31 911
Avinyonet del Penedès 29,1 1.257 1.254 1.591 1.710 1.716 -3 0,00 337 5,37 125 1,31 59 Pontons 25,9 351 379 498 572 531 28 0,16 119 6,28 33 1,10 21
Badalona 22,2 61.654 208.994 221.520 219.786 220.977 147.340 4,78 12.526 1,20 -543 -0,04 9.954 Prat de Llobregat, el 32,2 10.401 63.139 63.069 63.499 63.162 52.738 10,14 -70 -0,02 93 0,02 1.962
Badia del Vallès 0,9 0 15.032 14.123 13.643 13.563 15.032 - -909 -1,21 -560 -0,66 15.070 Premià de Dalt 6,5 1.134 9.146 9.890 10.168 10.289 8.012 14,13 744 1,63 399 0,67 1.583
Barberà del Vallès 8,2 3.328 26.741 28.633 32.033 32.436 23.413 14,07 1.892 1,42 3.803 2,21 3.956 Premià de Mar 1,9 3.947 26.555 27.860 28.310 28.145 22.608 11,46 1.305 0,98 285 0,17 14.813
Barcelona 97,6 1.280.179 1.505.325 1.605.602 1.615.448 1.620.943 225.146 0,35 100.277 1,33 15.341 0,16 16.608 Puigdàlber 0,4 358 350 377 525 535 -8 -0,04 27 1,54 158 6,98 1.338
Begues 50,4 968 4.553 5.699 6.426 6.520 3.585 7,41 1.146 5,03 821 2,40 129 Rellinars 18,0 269 410 653 738 735 141 1,05 243 11,85 82 2,09 41
Bigues i Riells 28,7 1.042 5.703 7.564 8.755 8.781 4.661 8,95 1.861 6,53 1.217 2,68 306 Ripollet 4,4 3.736 30.548 35.427 37.348 37.422 26.812 14,35 4.879 3,19 1.995 0,94 8.505
Cabanyes, les 1,8 361 569 791 927 947 208 1,15 222 7,80 156 3,29 526 Roca del Vallès, la 36,3 2.392 7.588 9.418 10.303 10.393 5.196 4,34 1.830 4,82 975 1,73 286
Cabrera de Mar 9,1 1.262 3.795 4.174 4.528 4.532 2.533 4,01 379 2,00 358 1,43 498 Rubí 32,0 6.953 60.303 70.006 73.979 74.484 53.350 15,35 9.703 3,22 4.478 1,07 2.328
Cabrils 7,0 715 4.985 6.536 7.196 7.140 4.270 11,94 1.551 6,22 604 1,54 1.020 Sabadell 36,5 59.494 185.170 200.545 207.721 207.938 125.676 4,22 15.375 1,66 7.393 0,61 5.697
Caldes de Montbui 37,9 4.729 12.789 15.941 17.186 17.271 8.060 3,41 3.152 4,93 1.330 1,39 456 Sant Adrià de Besòs 3,9 10.227 32.439 32.585 34.157 34.482 22.212 4,34 146 0,09 1.897 0,97 8.842
Caldes d'Estrac 0,7 854 2.028 2.607 2.776 2.773 1.174 2,75 579 5,71 166 1,06 3.961 Sant Andreu de la Barca 5,5 886 21.301 25.383 27.094 27.306 20.415 46,08 4.082 3,83 1.923 1,26 4.965
Calella 7,9 7.642 13.814 17.673 18.694 18.529 6.172 1,62 3.859 5,59 856 0,81 2.345 Sant Andreu de Llavaneres 11,9 1.758 7.466 9.463 10.406 10.541 5.708 6,49 1.997 5,35 1.078 1,90 886
Campins 7,4 252 293 363 480 496 41 0,33 70 4,78 133 6,11 67 Sant Antoni de Vilamajor 13,9 1.212 3.726 4.877 5.555 5.699 2.514 4,15 1.151 6,18 822 2,81 410
Canet de Mar 6,2 4.831 10.585 12.766 14.072 14.183 5.754 2,38 2.181 4,12 1.417 1,85 2.288 Sant Boi de Llobregat 21,9 10.811 79.463 81.368 82.860 83.070 68.652 12,70 1.905 0,48 1.702 0,35 3.793
Canovelles 6,8 631 13.118 15.012 15.851 16.090 12.487 39,58 1.894 2,89 1.078 1,20 2.366 Sant Cebrià de Vallalta 15,8 381 1.904 2.873 3.426 3.337 1.523 7,99 969 10,18 464 2,69 211
Cànoves i Samalús 28,5 720 1.945 2.490 2.818 2.865 1.225 3,40 545 5,60 375 2,51 101 Sant Celoni 65,4 4.923 12.839 15.544 16.949 17.076 7.916 3,22 2.705 4,21 1.532 1,64 261
Canyelles 14,1 361 2.008 3.440 4.282 4.275 1.647 9,12 1.432 14,26 835 4,05 303 Sant Climent de Llobregat 10,7 991 3.042 3.516 3.907 3.900 2.051 4,14 474 3,12 384 1,82 364
Cardedeu 12,9 2.619 12.635 15.561 17.241 17.427 10.016 7,65 2.926 4,63 1.866 2,00 1.351 Sant Cugat del Vallès 48,3 6.992 55.825 73.774 83.337 84.946 48.833 13,97 17.949 6,43 11.172 2,52 1.759
Castellar del Vallès 44,7 3.929 18.136 21.335 23.238 23.363 14.207 7,23 3.199 3,53 2.028 1,58 523 Sant Cugat Sesgarrigues 6,3 656 736 890 992 986 80 0,24 154 4,18 96 1,80 157
Castellbisbal 31,0 1.436 8.696 11.272 12.267 12.407 7.260 10,11 2.576 5,92 1.135 1,68 400 Sant Esteve de Palautordera 10,7 807 1.510 2.079 2.516 2.555 703 1,74 569 7,54 476 3,82 239
Castellcir 34,5 280 371 575 665 668 91 0,65 204 11,00 93 2,70 19 Sant Esteve Sesrovires 18,6 859 5.314 6.590 7.439 7.510 4.455 10,37 1.276 4,80 920 2,33 404
Castelldefels 12,4 2.039 46.786 58.663 63.139 62.989 44.747 43,89 11.877 5,08 4.326 1,23 5.080 Sant Feliu de Codines 15,2 2.357 4.461 5.412 5.990 6.105 2.104 1,79 951 4,26 693 2,13 402
Castellet i la Gornal 46,8 1.401 1.462 1.919 2.223 2.252 61 0,09 457 6,25 333 2,89 48 Sant Feliu de Llobregat 11,8 7.327 39.603 42.486 43.096 43.671 32.276 8,81 2.883 1,46 1.185 0,46 3.701
Castellterçol 31,6 1.616 2.018 2.202 2.376 2.407 402 0,50 184 1,82 205 1,55 76 Sant Fost de Campsentelles 13,2 897 6.479 7.409 8.421 8.441 5.582 12,45 930 2,87 1.032 2,32 639
Castellví de la Marca 28,5 1.583 1.434 1.603 1.649 1.650 -149 -0,19 169 2,36 47 0,49 58 Sant Iscle de Vallalta 17,7 706 894 1.166 1.281 1.322 188 0,53 272 6,09 156 2,23 75
Castellví de Rosanes 16,4 268 1.158 1.505 1.792 1.757 890 6,64 347 5,99 252 2,79 107 Sant Joan Despí 5,6 2.274 28.246 31.485 32.406 32.792 25.972 22,84 3.239 2,29 1.307 0,69 5.856
Cerdanyola del Vallès 31,0 4.007 53.481 57.959 58.247 57.892 49.474 24,69 4.478 1,67 -67 -0,02 1.867 Sant Just Desvern 7,9 2.931 14.182 15.327 16.253 15.874 11.251 7,68 1.145 1,61 547 0,59 2.009
Cervelló 24,1 1.414 6.295 7.674 8.651 8.660 4.881 6,90 1.379 4,38 986 2,14 359 Sant Llorenç d'Hortons 19,8 1.072 1.638 2.126 2.492 2.528 566 1,06 488 5,96 402 3,15 128
Collbató 18,0 416 2.286 3.576 4.242 4.287 1.870 8,99 1.290 11,29 711 3,31 238 Sant Llorenç Savall 41,0 1.352 2.053 2.271 2.412 2.417 701 1,04 218 2,12 146 1,07 59
Corbera de Llobregat 18,5 1.164 9.573 12.805 14.064 14.231 8.409 14,45 3.232 6,75 1.426 1,86 769 Sant Martí Sarroca 35,6 2.607 2.512 2.849 3.197 3.200 -95 -0,07 337 2,68 351 2,05 90
Cornellà de Llobregat 6,9 11.473 81.145 84.289 87.243 87.458 69.672 12,15 3.144 0,77 3.169 0,63 12.675 Sant Pere de Ribes 40,7 2.048 22.902 26.859 28.783 29.149 20.854 20,37 3.957 3,46 2.290 1,42 716
Cubelles 13,4 759 7.028 11.835 14.293 14.375 6.269 16,52 4.807 13,68 2.540 3,58 1.073 Sant Pere de Riudebitlles 5,4 1.531 2.110 2.246 2.382 2.372 579 0,76 136 1,29 126 0,93 439
Dosrius 40,8 921 3.050 4.469 5.123 5.176 2.129 4,62 1.419 9,30 707 2,64 127 Sant Pere de Vilamajor 34,7 699 2.720 3.578 4.256 4.276 2.021 5,78 858 6,31 698 3,25 123
Esparreguera 27,5 4.740 17.824 21.145 21.986 21.856 13.084 5,52 3.321 3,73 711 0,56 795 Sant Pol de Mar 7,5 1.723 3.821 4.773 5.070 5.073 2.098 2,44 952 4,98 300 1,05 676
Esplugues de Llobregat 4,6 4.318 45.731 46.808 46.687 46.726 41.413 19,18 1.077 0,47 -82 -0,03 10.158 Sant Quintí de Mediona 13,9 1.361 1.795 2.039 2.147 2.146 434 0,64 244 2,72 107 0,87 154
Figaró-Montmany 14,7 541 877 1.019 1.112 1.103 336 1,24 142 3,24 84 1,37 75 Sant Quirze del Vallès 14,3 1.493 13.259 17.138 19.051 18.994 11.766 15,76 3.879 5,85 1.856 1,80 1.328
Fogars de Montclús 40,2 664 344 437 453 442 -320 -0,96 93 5,41 5 0,19 11 Sant Quirze Safaja 25,9 281 402 579 661 648 121 0,86 177 8,81 69 1,99 25
Font-rubí 37,0 1.743 1.249 1.394 1.466 1.437 -494 -0,57 145 2,32 43 0,51 39 Sant Sadurní d'Anoia 18,7 4.168 9.805 11.617 12.345 12.482 5.637 2,70 1.812 3,70 865 1,24 667
Franqueses del Vallès, les 29,5 2.247 12.941 15.817 18.693 19.023 10.694 9,52 2.876 4,44 3.206 3,38 645 Sant Vicenç de Montalt 8,0 802 3.709 5.127 5.854 5.878 2.907 7,25 1.418 7,65 751 2,44 735
Gallifa 16,4 168 162 216 204 200 -6 -0,07 54 6,67 -16 -1,23 12 Sant Vicenç dels Horts 9,1 3.295 24.885 27.019 28.137 28.084 21.590 13,10 2.134 1,72 1.065 0,66 3.086
Garriga, la 19,7 3.517 11.953 13.942 15.236 15.472 8.436 4,80 1.989 3,33 1.530 1,83 785 Santa Coloma de Cervelló 7,5 1.227 5.054 7.314 7.931 7.964 3.827 6,24 2.260 8,94 650 1,48 1.062
Gavà 30,9 6.860 39.619 44.531 46.250 46.488 32.759 9,55 4.912 2,48 1.957 0,73 1.504 Santa Coloma de Gramenet 7,1 15.281 116.064 119.056 120.824 120.593 100.783 13,19 2.992 0,52 1.537 0,22 16.985
Gelida 26,7 2.429 4.457 5.976 7.085 7.102 2.028 1,67 1.519 6,82 1.126 3,14 266 Santa Eulàlia de Ronçana 14,0 1.124 4.750 6.111 6.921 7.009 3.626 6,45 1.361 5,73 898 2,45 501
Granada, la 6,6 1.013 1.359 1.754 1.995 2.047 346 0,68 395 5,81 293 2,78 310 Santa Fe del Penedès 3,5 252 302 350 408 384 50 0,40 48 3,18 34 1,62 110
Granera 24,0 141 61 75 80 83 -80 -1,13 14 4,59 8 1,78 3 Santa Margarida i els Monjos 17,4 1.960 4.834 6.221 7.030 7.121 2.874 2,93 1.387 5,74 900 2,41 409
Granollers 14,9 15.480 53.681 58.940 60.000 59.954 38.201 4,94 5.259 1,96 1.014 0,29 4.024 Santa Maria de Martorelles 4,5 299 678 788 841 865 379 2,54 110 3,24 77 1,63 192
Gualba 23,2 724 799 1.048 1.312 1.359 75 0,21 249 6,23 311 4,95 59 Santa Maria de Palautordera 17,1 1.708 6.561 8.099 9.097 9.196 4.853 5,68 1.538 4,69 1.097 2,26 538
Hospitalet de Llobregat, l' 12,4 71.580 242.480 248.150 256.065 257.057 170.900 4,78 5.670 0,47 8.907 0,60 20.730 Santa Perpètua de Mogoda 15,7 2.552 19.235 21.644 25.331 25.606 16.683 13,07 2.409 2,50 3.962 3,05 1.631
La Palma de Cervelló 5,5 0 2.679 2.988 3.019 3.023 2.679 - 309 2,31 35 0,20 550 Santa Susanna 12,5 455 1.996 2.939 3.317 3.338 1.541 6,77 943 9,45 399 2,26 267
Llagosta, la 3,0 681 12.124 13.674 13.721 13.612 11.443 33,61 1.550 2,56 -62 -0,08 4.537 Sentmenat 28,2 1.829 5.820 7.209 8.407 8.521 3.991 4,36 1.389 4,77 1.312 3,03 302
Lliçà d'Amunt 22,0 1.212 10.209 12.938 14.456 14.584 8.997 14,85 2.729 5,35 1.646 2,12 663 Sitges 43,7 8.607 20.345 25.642 28.617 29.039 11.738 2,73 5.297 5,21 3.397 2,21 665
Lliçà de Vall 10,7 681 5.236 6.033 6.404 6.394 4.555 13,38 797 3,04 361 1,00 598 Subirats 55,8 2.769 2.557 2.943 3.075 3.076 -212 -0,15 386 3,02 133 0,75 55
Llinars del Vallès 27,5 1.853 7.135 8.425 9.293 9.477 5.282 5,70 1.290 3,62 1.052 2,08 345 Tagamanent 43,8 253 215 282 314 322 -38 -0,30 67 6,23 40 2,36 7
Malgrat de Mar 9,1 4.859 14.246 17.531 18.444 18.504 9.387 3,86 3.285 4,61 973 0,93 2.033 Teià 6,7 1.461 5.406 5.867 6.162 6.154 3.945 5,40 461 1,71 287 0,82 919
Martorell 12,9 5.887 22.537 26.170 27.457 28.070 16.650 5,66 3.633 3,22 1.900 1,21 2.176 Terrassa 70,1 58.880 174.756 199.817 213.697 215.678 115.876 3,94 25.061 2,87 15.861 1,32 3.077
Martorelles 3,6 1.162 4.942 4.938 4.903 4.927 3.780 6,51 -4 -0,02 -11 -0,04 1.369 Tiana 7,9 1.596 5.972 7.305 7.973 8.151 4.376 5,48 1.333 4,46 846 1,93 1.032
Masnou, el 3,3 5.098 21.121 21.833 22.523 22.550 16.023 6,29 712 0,67 717 0,55 6.833 Tordera 83,8 3.593 10.105 13.420 15.974 16.318 6.512 3,62 3.315 6,56 2.898 3,60 195
Matadepera 24,8 728 7.197 8.169 8.584 8.669 6.469 17,77 972 2,70 500 1,02 350 Torrelavit 23,9 1.180 1.125 1.232 1.398 1.392 -55 -0,09 107 1,90 160 2,16 58
Mataró 22,6 31.642 107.191 118.748 123.868 124.084 75.549 4,78 11.557 2,16 5.336 0,75 5.490 Torrelles de Foix 36,8 1.103 1.711 2.252 2.454 2.406 608 1,10 541 6,32 154 1,14 65
Mediona 47,6 1.586 1.465 2.083 2.347 2.348 -121 -0,15 618 8,44 265 2,12 49 Torrelles de Llobregat 13,6 732 3.722 4.861 5.661 5.740 2.990 8,17 1.139 6,12 879 3,01 422
Molins de Rei 16,0 8.024 20.198 23.374 24.572 24.805 12.174 3,03 3.176 3,14 1.431 1,02 1.550 Ullastrell 7,4 715 1.159 1.529 1.904 1.981 444 1,24 370 6,38 452 4,93 268
Mollet del Vallès 10,7 6.614 46.897 51.713 52.409 52.242 40.283 12,18 4.816 2,05 529 0,17 4.882 Vacarisses 40,5 404 2.926 5.094 6.175 6.231 2.522 12,49 2.168 14,82 1.137 3,72 154
Montcada i Reixac 23,3 8.656 28.714 32.153 34.232 34.689 20.058 4,63 3.439 2,40 2.536 1,31 1.489 Vallgorguina 22,0 603 1.413 2.016 2.617 2.640 810 2,69 603 8,54 624 5,16 120
Montgat 2,8 2.911 8.423 9.427 10.739 10.859 5.512 3,79 1.004 2,38 1.432 2,53 3.878 Vallirana 23,9 1.282 9.385 12.928 14.409 14.549 8.103 12,64 3.543 7,55 1.621 2,09 609
Montmeló 4,1 1.020 8.613 8.921 8.913 8.830 7.593 14,89 308 0,72 -91 -0,17 2.154 Vallromanes 10,5 379 1.482 2.094 2.396 2.480 1.103 5,82 612 8,26 386 3,07 236
Montornès del Vallès 9,6 1.166 12.771 14.516 16.042 16.192 11.605 19,91 1.745 2,73 1.676 1,92 1.687 Viladecans 20,1 4.294 57.132 61.168 64.737 65.188 52.838 24,61 4.036 1,41 4.020 1,10 3.243
Montseny 27,0 409 291 299 314 303 -118 -0,58 8 0,55 4 0,22 11 Viladecavalls 20,1 622 6.035 7.036 7.376 7.411 5.413 17,41 1.001 3,32 375 0,89 369
Olèrdola 29,9 1.234 2.326 3.084 3.584 3.621 1.092 1,77 758 6,52 537 2,90 121 Vilafranca del Penedès 19,6 11.177 30.807 36.687 38.785 39.035 19.630 3,51 5.880 3,82 2.348 1,07 1.992
Olesa de Bonesvalls 30,6 389 1.015 1.506 1.762 1.755 626 3,22 491 9,67 249 2,76 57 Vilalba Sasserra 5,9 171 467 581 670 703 296 3,46 114 4,88 122 3,50 119
Olesa de Montserrat 16,8 6.102 17.768 21.714 23.924 23.980 11.666 3,82 3.946 4,44 2.266 1,74 1.427 Vilanova del Vallès 15,2 0 2.439 3.774 4.975 5.062 2.439 - 1.335 10,95 1.288 5,69 333
Olivella 38,8 182 1.443 2.515 3.589 3.678 1.261 13,86 1.072 14,86 1.163 7,71 95 Vilanova i la Geltrú 33,5 19.483 53.421 62.826 66.905 66.591 33.938 3,48 9.405 3,52 3.765 1,00 1.988
Orrius 5,6 245 397 295 644 651 152 1,24 -102 -5,14 356 20,11 116 Vilassar de Dalt 9,1 3.306 7.486 8.334 8.794 8.865 4.180 2,53 848 2,27 531 1,06 974
Pacs del Penedès 6,1 376 694 787 872 879 318 1,69 93 2,68 92 1,95 144 Vilassar de Mar 3,9 3.875 17.374 19.051 19.840 19.918 13.499 6,97 1.677 1,93 867 0,76 5.107
Palafolls 16,3 1.153 5.638 7.583 8.966 9.027 4.485 7,78 1.945 6,90 1.444 3,17 554 Vilobí del Penedès 9,4 1.093 872 1.033 1.103 1.106 -221 -0,40 161 3,69 73 1,18 118

TOTAL RMB  3.236 1.966.291 4.390.413 4.841.365 5.029.181 5.051.502 2.424.122 2,47 450.952 2,05 210.137 0,72 1.560,9

2006-20121950-2001 2001-2006 2006-2012 1950-2001 2001-2006

Superfície, densitat i evolució de la població per municipis 

Font: IET 
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Superfície, població i densitat per corones RMB  
Mapa 2.3.2. Densitat de població en diferents àmbits de l’RMB  

Font: Idescat - ATM 
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Superfície, població i densitat comarcal a l’RMB  

Pel que fa a l’anàlisi territorial, l’organització comarcal és útil per a explicacions globals i 

amb comportaments prou diferenciats de la mobilitat com per utilitzar-los en aquesta 
diagnosi sense haver d’arribar al gra petit que suposen els municipis (Figura 2.3.1 i Taula 
2.3.4). 

 

Figura 2.3.1. 

 

Font: INE 

 

Una característica territorial que es relaciona fortament amb la mobilitat és la densitat de 
població. Al mapa 2.3.3. podem veure la densitat dels municipis de l’RMB. Apareix una taca 

vermella i fosca, amb densitats per sobre dels 1000 hab/km2 formada pels municipis de 
Terrassa i Sabadell al nord, mentre que al sud es troba a la franja costanera, des de 
Castelldefels fins a Mataró. D’aquests municipis n’hi ha 16 amb una densitat superior als 

5.000 habitants/km2, dels quals vuit es localitzen en el continu urbà de Barcelona (Sant 
Joan Despí, Cornellà, Esplugues i els cinc municipis del Barcelonès), a més de Premià de 
Mar, el Masnou, Ripollet i Badia del Vallès (ja que l’extensió del seu terme municipal és 
reduïda), Mataró, Sabadell, Castelldefels i Vilassar de Mar. 

La resta del territori presenta densitats més baixes amb municipis interiors a l’est i a l’oest 

de l’RMB amb valors inferiors a 300 hab/km2. 

 

Taula 2.3.4. 

Població i densitats comarcal RMB 

Comarca 
Superfície 

(km2) 
Població 2012 

% Comarca 

2012 

Densitat 

hab/Km2 

Barcelonès 143,2 2.254.052 44,6%   15.740,6    
Vallès Occidental 580,6 898.173 17,8%     1.547,0    
Baix Llobregat 486,4 806.799 16,0%     1.658,7    
Maresme 397,1 436.487 8,6%     1.099,2    
Vallès Oriental 852,1 402.632 8,0%        472,5    
Garraf 184,2 147.107 2,9%        798,6    
Alt Penedès 592,6 106.252 2,1%        179,3    
Total RMB (ATM) 3.236,2 5.051.502 100,0%     1.560,9    

Font: INE 

 

Els canvis en la distribució de la població del territori mostren una reducció del pes relatiu 
del municipi de Barcelona en favor de l’AMB i la 2a corona (Mapa 2.3.3). Si durant els anys 
80, qui va guanyar més pes va ser el territori de l’AMB, a partir dels anys 90 ho fa la segona 
corona, moment a partir del qual, el fenomen de la baixa densitat esdevé una característica 
del territori metropolità. 
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Mapa 2.3.3. Superfície, població i densitat per corones RMB 

Font: Idescat 
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Evolució del pes relatiu dels diferents àmbits de l’RMB 

Gràfic 2.3.1.  

 

 

 

 

 

 

Font: IDESCAT. Elaboració: ATM. 

 

 

 

 

 

 

Font: IDESCAT. Elaboració: ATM. 

 

Font: INE 

 

En les darreres dècades ha hagut una tendència a la dispersió en la localització de la 
població de l’RMB que s’ha mantingut els darrers anys, com es pot comprovar en la Taula 
2.3.3 i en el Mapa 2.3.4 on es representa la taxa anual de creixement de la població entre 
els anys 2001–2012 en els municipis de l’RMB.  

S’observa que les zones del territori menys poblades són les que creixen més i dintre 

d’aquestes els municipis més petits. Aquesta dispersió ha generat un increment molt 

important de la mobilitat individual amb el vehicle privat i, a més, fa molt difícil d’establir 

estratègies per servir-la amb el transport públic. 

Alguns fets explicatius de l’evolució de la població 

A principis de la dècada dels 2000, ens trobàvem en una nova etapa de creixement de la 
població que es caracteritza per l’arribada de la immigració estrangera d’origen 

extracomunitari, de manera que només entre els anys 2000 i 2005, el nombre de ciutadans 
d’aquest col·lectiu que resideixen en la regió metropolitana de Barcelona va passar de 

87.923 a 461.365, la qual cosa en termes relatius suposava un salt del 2% del total de 
població l’any 2001 fins al 9,7% el 2005. 

Aquest increment de la població extracomunitària és especialment important en la mesura 
que, per les seves característiques de procedència i per les condicions d’arribada, esdevé 

un col·lectiu que sovint presenta importants necessitats d’equipaments i serveis, entre els 

quals es troben, lògicament, l’habitatge o el transport. 

No obstant, l’escenari demogràfic que es dibuixava l’any 2006, amb taxes de creixement 

total que havien anat oscil·lant entre l’1,5% i el 3% anual al llarg del quinquenni anterior i 

amb una arribada d’immigració procedent de l’estranger en uns volums mai vistos a 

Catalunya ni a Espanya, i que va servir per fer les projeccions de població del pdM 2007-
2012, pateix un canvi de tendència radical a partir de l’any 2009 i, sobretot, 2010, com a 

conseqüència de la crisi econòmica. 

Malgrat haver mostrat la població uns creixements menors els tres darrers anys, el resultat 
de tota aquesta etapa és que la població metropolitana passa dels 4.390.413 habitants 
l’any 2000 als 5.051.5022 el 2012, és a dir, uns 661.089 habitants més. 

Aquest canvi de tendència apuntat als tres darrers anys és, però, el tret demogràfic més 
significatiu que afecta aquests moments la població metropolitana i la del conjunt de 
Catalunya, que marcarà l’evolució també al llarg dels darreres anys. Així, si el principi de la 
dècada es caracteritzava per increments de població del ordre dels cent mil habitants 
anuals, els tres darrers anys cau a l’entorn dels vint mil (Gràfic 2.3.2). 

Els canvis de tendència demogràfica han afectat igualment la incidència dels diversos 
components demogràfics a cada municipi, de manera que si a mitjans de la dècada la 
major part de municipis més poblats creixien bàsicament gràcies a la immigració exterior i 
la resta, per la redistribució de la població metropolitana, l’any 2010 la immigració exterior 

és el principal component a molts pocs municipis, la redistribució interna ha perdut gran 
part del seu protagonisme i el creixement natural esdevé el principal factor de creixement a 
la major part de municipis metropolitans. 
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Evolució del creixement de la població 2001–2012  Mapa 2.3.4. Evolució del creixement de la població 

Font: Idescat 
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Evolució de la població de l’RMB 2000-2011 

Variació del pes de la població de cada municipi sobre el total de l’RMB  

2001-2011 

Així, uns pocs municipis, si bé els que concentren més població, amb la totalitat del 
Barcelonès al capdavant, han perdut pes relatiu al conjunt de la regió tot i haver crescut 
substancialment al llarg de la dècada. És a dir, la seva població ha augmentat però ho ha 
fet a una taxa inferior que la de la resta de municipis i, com a resultat, s’ha produït un 
desplaçament del centre de gravetat metropolità del centre cap a la perifèria (Figura 2.3.2). 

 

Gràfic 2.3.2.   

 

Font: IET 

 

Les poblacions de major grandària (amb més de 50.000 h), han tingut un comportament 
desigual, amb petites variacions percentuals (a excepció de Sant Cugat). En el conjunt 
d’aquests 18 municipis, es produeix una pèrdua d’uns 7.000 habitants. En definitiva, es 
continua observant que són els àmbits externs els que continuen tenint majors creixements 
de població. S’observa un reforçament de les ciutats mitjanes, especialment localitzades a 

la corona externa.  

Pel que fa a l’evolució futura, se sintetitzen tot seguit les dades incloses al document 
“Informe de diagnosi i recomanacions dels elements territorials de la regió metropolitana de 

Barcelona i la seva relació amb la mobilitat” realitzat per l’Institut d’Estudis Territorials els 

quals s’han elaborat a partir del model V15CAT (utilitzat al PTMB) amb modificacions en els 
supòsits sobre l’evolució futura del PIB per tenir en compte la crisi econòmica i financera 

actual. (Gràfic 2.3.3) 

En el cas de la població, les estimacions donen un creixement de 104.231 persones entre 
2011-2021 a la regió metropolitana (2,1%), una xifra molt més baixa que el creixement que 
s’havia previst en anteriors estimacions, i que arribava a un 12%. D’aquesta manera, l’any 

2021, el model estima que la població de la regió metropolitana arribarà als 5.133.412 
habitants. 

 

Figura 2.3.2. 

 

Font: IET 
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Variacions en la distribució de la població a l’RMB en el període 2011 - 2021  

 

Gràfic 2.3.3.  
Evolució de la població i l’habitatge prevista a l’RMB 

 

Font: IET 

 

Pel que fa a la seva distribució territorial, s’estima que continuarà la tendència de 
basculació des del centre a la perifèria (Figura 2.3.3). Més enllà de les variacions relatives, 
molt condicionades per la grandària present del municipi, en algunes ocasions, com en el 
cas de tots els municipis del Barcelonès i altres del Baix Llobregat, les pèrdues assoleixen 
valors absoluts considerables. Per contra, els municipis més grans de la segona corona 
metropolitana, juntament amb altres nuclis més perifèrics, concentren els guanys més 
importants: Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la 
Geltrú, Mataró, Tordera o Cubelles. Aquests principals nuclis de creixement es veuran 
acompanyats per tota una sèrie de municipis alimentats no tant per una tendència general 
d’increment de població, sinó bàsicament per les pèrdues produïdes al cor de l’àrea 

metropolitana. 

 

Figura 2.3.3. 
 

Font: IET 

 

L’estructura d’edats de la població i el gènere 

El repunt de la natalitat i les diferències en els trams d’edats de les aportacions de la 

immigració estrangera han alterat, lògicament, l’estructura d’edats de la població 

metropolitana. (Gràfic 2.3.4). 
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Piràmides d’edat de la població de l’RMB 2000 i 2011  

Mitjana desplaçaments/setmana per grups d’edat 

Així, en primer lloc, ha tingut un efecte rejovenidor immediat, fent que el grup de població 
entre 0 i 14 anys passi de representar el 13,4% del total l’any 2000 al 17,2 % el 2011, amb 
724.498 efectius. 

En segon lloc, la forta immigració exterior, independentment dels efectes que també ha 
tingut sobre la natalitat, ha tendit a concentrar-se en uns trams d’edat molt concrets, 

especialment els corresponents a l’edat laboral, amb la qual cosa les cohorts ja més plenes 

corresponents als nascuts durant les dècades dels seixanta i setanta veuen incrementar 
encara més el seu pes sobre el conjunt de la població. En un context de creixement 
econòmic i, a més, fortament basat en mà d’obra, l’increment de demanda no ha tingut la 

resposta suficient en la població autòctona i ha hagut de recórrer a la immigració. Aquesta 
immigració, però, condicionada per les possibilitats mateixes de migrar, no ha correspost 
als trams d’edat que calia complementar sinó als immediatament superiors. La 
sobreacumulació en determinades generacions tindrà, d’altra banda, evidents efectes a 

llarg termini.  
 

Gràfic 2.3.4.  

 

Font: IET 

 

En tercer lloc, i a banda d’aquests trets puntuals, la tendència general de l’estructura 

d’edats de la població metropolitana és clarament d’envelliment. Si no es produeix un 
increment de la fecunditat mai vist a Catalunya, la davallada de la natalitat iniciada a finals 
dels anys setanta i culminada l’any 1995 donarà com a resultat un nombre minvant de 

naixements durant els propers 15 o 20 anys, és a dir, entre 30 i 35 anys després del 
naixement dels progenitors. 

 

Gràfic 2.3.5.  
 

Font: EMQ  

 

Al mateix temps, el nombre de persones majors de 65 anys també augmenta a causa de 
l’allargament de l’esperança de vida de la població. En termes absoluts l’increment de gent 

gran a la regió metropolitana ha estat de gairebé noranta mil individus. Tot i que els adults 
continuen sent adults, ho són però una mica més vells i acostant-se progressivament el 
grup de població més voluminós cap al grup de la gent gran. Prova d’això és que l’edat 

mitjana per a aquest grup d’edat entre 15 i 64 ha passat de 38,0 anys el 2000 a 39,6 anys 
el 2011.  
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Percentatge de gent gran (65 anys i més) sobre la població total del municipi, 

2011 
Evolució de la població estrangera a la regió metropolitana de Barcelona 

A nivell territorial, mentrestant, les desiguals característiques de les migracions internes 
han donat com a resultat una estructura d’edats diversa segons el municipi (Figura 2.3.4). 
Així, mentre els municipis que s’han beneficiat al llarg dels darrers anys de fluxos 

immigratoris interns, protagonitzats majoritàriament per parelles amb fills petits o a punt de 
tenir-ne, mostren ara, lògicament, una població clarament més jove, mentre que aquells 
que no s’han arribat a beneficiar d’aquest flux immigratori o que han desenvolupat 

primordialment el paper d’emissors (principalment Barcelona), mostren una població 

clarament més envellida. 

Aquesta diferent composició d’edats dels municipis metropolitans tindrà importants efectes 
sobre la mobilitat, en tant que la demanda específica de mobilitat ve determinada en una 
part molt important per l’edat dels usuaris. 

Cal tenir present que la mitjana de desplaçament tendeix a reduir-se amb l’edat, tal com es 

pot veure en el Gràfic 2.3.5. 

 

Figura 2.3.4. 

 

Font: IET 

 

La població d’origen estranger 

Com s’ha dit, la immigració estrangera, tret demogràfic predominant al llarg de la darrera 

dècada i veritable motor de creixement de la població metropolitana, ha vist reduir el seu 
flux d’entrada en els darrers tres anys. Val a dir, però, que aquest flux, tot i ser molt inferior 

al de mitjans de la dècada, es manté encara al voltant de les 90.000 persones anuals, si bé 
ara, i a diferència de fa pocs anys, es veu compensat de manera gairebé total amb el flux 
de sortida cap a l’exterior. 

La tendència de reducció del flux d’entrada i d’augment del flux de sortida ha fet que el 

saldo migratori amb l’exterior sigui en l’actualitat pràcticament nul. Tot i així, els saldos 
migratoris positius acumulats al llarg de la dècada han comportat un augment considerable 
de la població estrangera residint a la regió metropolitana, tot passant dels 113.000 
estrangers l’any 2000 als 734.000 el 2011, i de representar el 2,6% al 14,6% de la població 
total (Gràfic 2.3.6). 

 

Gràfic 2.3.6.  
 

Font: IET 

 

Per les seves condicions d’arribada, aquesta població presenta habitualment unes 

necessitats específiques de serveis, entre les quals el transport públic no és pas el menys 
important, ja que el baix nivell de renda de bona part d’aquesta població dificulta l’accés a 

un vehicle privat. És recomanable, doncs, l’anàlisi de la distribució específica d’aquesta 

població sobre el territori per tal d’identificar bosses potencials de demanda de transport 

col·lectiu. 

 

Base_RMB2 by _joves

0 to 10
10 to 15
15 to 17
17 to 20
20 to 25

 

0 a 10
10 a 15
15 a 17
17 a 20
20 a 25

Base_RMB2 Legend

Region
0	

100.000	

200.000	

300.000	

400.000	

500.000	

600.000	

700.000	

800.000	

2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	



 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

 

47 

Habitatges iniciats i acabats i estoc acumulat a l’RMB (1990-2011) 

Habitatges iniciats i no acabats als municipis de l’RMB entre 2006 i 2011. 

Percentatge sobre el parc existent a 1 de gener de 2006 

 Evolució de l’habitatge 

El tret més rellevant de la dinàmica en la construcció d’habitatges al llarg del darrer 

quinquenni és el dràstic canvi de tendència que s’inicia precisament l’any 2006 (Gràfic 
2.3.7). En aquell moment el nombre d’habitatges iniciats havia arribat al seu màxim, amb 

52.023 unitats al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, culminant un període de 
creixement ininterromput iniciat al tombant de segle. A partir de llavors, però, els habitatges 
iniciats decreixen sobtadament (35.145 el 2007, 12.373 el 2008) fins a situar-se entre les 
5.000 i les 8.000 unitats al llarg dels darrers tres anys. 

 

Gràfic 2.3.7.  

Font: IET. 

 

Un altre procés que s’ha donat en aquest període ha estat l’augment important dels 

habitatges iniciats però no acabats, que ha assolit la xifra de 95.759, els quals se sumen a 
l’oferta habitual. Aquests habitatges, més els 103.302 habitatges acabats que hi havia 
pendents de ser venuts a Catalunya l’any 2010, asseguren una oferta suficient per absorbir 

en termes quantitatius la demanda que es produirà al llarg dels propers anys. En aquest 
sentit, les futures pautes de distribució de la població al llarg del territori metropolità 
segurament dependran més dels actuals habitatges vacants i pendents d’acabar que no 

pas del potencial que ofereixi el sòl urbanitzable residencial.  

A la Figura 2.3.5 es pot observar que els municipis de la segona corona són els que 
presenten un percentatge més alt d’habitatges no acabats i, presumiblement, atrauran a 

població que en cerqui un de nou, la qual cosa provocarà un nou rebrot del problema de la 
dispersió territorial que pot augmentar la dificultat per assolir un sistema de transports 
eficient. 

 

Figura 2.3.5. 

 

Font: IET 

 

La taxa superior de creixement dels municipis petits, juntament amb la de ciutats mitjanes 
com Terrassa, Sabadell, Mataró i Sant Cugat del Vallès, provoca que el pes relatiu del parc 
d’habitatges basculi lleugerament des del centre de la regió metropolitana cap a la perifèria. 
Aquesta distribució de l’oferta d’habitatge nou condicionarà, doncs, la capacitat d’acollida 

de cada municipi, i amb això determinarà en bona mesura les pautes de localització de la 
població metropolitana en els propers anys. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que del total d’habitatges construïts l’any 2010, més 

del 60% es varen concentrar a municipis d’alta densitat, una xifra que ha augmentat 
respecte l’any 2007, quan va ser del 50%. Aquesta tendència sembla marcar un punt 
d’inflexió sobre la tendència anterior en què predominava un model d’extensió urbana amb 

patrons de baixa o molt baixa densitat.(Gràfic 2.3.8).  
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Habitatges construïts a l’RMB i subàmbits (2007-2010) 
 

Gràfic 2.3.8.  

Font: IET 

 

Pel que fa a l’evolució prevista, l’estudi desenvolupat per l’IET calcula que l’oferta potencial 

d’habitatge l’any 2011 arriba a les 529.856 unitats, que superen la demanda potencial 
d’habitatge prevista fins al final del període analitzat, al voltant de les 480.000 unitats. Això 
implicaria que una situació de completa aturada de construcció d’habitatge, els habitatges 

disponibles existents serien suficients per cobrir la demanda sempre que es faci la 
corresponent rehabilitació dels edificis buidats per defuncions. 

 

 La caiguda de l’activitat 

Evolució de la producció i l’ocupació  

Catalunya i la regió metropolitana de Barcelona, com Espanya i la resta de països 
europeus, pateixen els efectes de la crisi econòmica i financera que va començar a mitjans 
de l’any 2008 i que es va reflectir l’any 2009 en un fort decreixement del PIB (Gràfic 2.3.9). 
La tímida recuperació a Catalunya i Espanya va començar l’any 2010 i va durar fins l’any 

2011, però els resultats per a 2012 i 2013 són de nou de decreixement. 

 

Gràfic 2.3.9.  
Evolució de les taxes de creixement del PIB 1996-2011 diferents països, % 

Font:IET 

 

L’any 2010 el producte interior brut (PIB) de la regió metropolitana es va situar a 94.611 
milions d’euros constants del 2000, que suposa un augment relatiu del 0,2% respecte l’any 
anterior, lleugerament superior al del conjunt de Catalunya (segons l’Anuari Econòmic 

Comarcal Catalunya Caixa 2010). L’any 2011 Catalunya va créixer un 0,7% respecte l’any 

2010 segons dades de l’Idescat. 

Al Gràfic 2.3.10 es pot observar, d’una banda, la forta aturada i el canvi de tendència del 

creixement del PIB i dels afiliats a la seguretat social a Catalunya a partir de l’inici de la crisi 

i, per altra banda, l’increment notable de l’atur registrat i l’aturada del creixement de la 
població estrangera. 
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Evolució de les taxes de creixement del PIB a Catalunya i l’RMB, % 

Gràfic 2.3.10.  
Evolució a Catalunya dels afiliats a la seguretat social, l’atur registrat, la població 

estrangera i el PIB (preus 2000) 

Font: IET, a partir de l’Observatori del treball, Generalitat de Catalunya, Anuari econòmic Comarcal Caixa 
Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Idescat. 

 

La regió metropolitana continua sent el motor principal de l’economia catalana, ja que 
aporta el 68,4% del seu PIB, per bé que aquest pes ha disminuït lleugerament respecte 
l’any 2008, i de manera considerable respecte l’any 2004, quan representava el 69,3% del 
PIB català. 

 

Gràfic 2.3.11.  
 

 

Font: IET, a partir de la base a dades de Anuari econòmic comarcal, CatalunyaCaixa, Ajuntament de Barcelona, 
Idescat. 

 

La diferència mitjana entre el creixement del PIB de Catalunya i l’RMB és de 0,28 punts 

percentuals per al període 2001-2010 (Gràfic 2.3.11). La diferència mitjana entre el 
creixement dels afiliats a la seguretat social de Catalunya i l’RMB és una mica més elevada 
i arriba als 0,46 punts.  

L’ocupació de la població metropolitana ha experimentat una davallada considerable l’any 

2011 respecte l’any anterior a la crisi. Entre 2007 i 2011 la regió metropolitana ha perdut 

281.588 afiliats a la seguretat social, fins a situar-se en 2,03 milions d’afiliats, gairebé al 

nivell de l’any 2002. D’altra banda, els pes dels afiliats a la seguretat social de l’RMB 

respecte a Catalunya ha evolucionat a la baixa durant tot el període, estabilitzant-se al 
voltant del 67,4% els últims 3 anys. 
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Afiliats a la Seguretat Social per municipi l’any 2011 i creixement relatiu entre 
2007 i 2011 Evolució dels afiliats a la Seguretat Social (règim general i autònoms) per grans 

sectors entre 2006 i 2011 (31 de desembre). Regió metropolitana de Barcelona  

La majoria de municipis de la regió perden afiliats entre 2007 i 2011 (Figura 2.3.6), tot i que 
n’hi ha 19 que en guanyen; en nombres absoluts només destaca Sant Cugat del Vallès, 
amb uns 3.000 afiliats més. Barcelona és el municipi que més afiliats perd, si bé en termes 
relatius només perd un 10%, decreixement moderat comparat amb altres municipis de la 
regió. 

 
Figura 2.3.6. 

 

Font: IET, a partir de la base a dades de l’Observatori del treball 

Recomposició sectorial i relocalització 

Al conjunt de la regió metropolitana, la pèrdua d’afiliats es concentra especialment als 
sectors de la construcció i la indústria, que plegats han perdut més de 191.000 afiliats, amb 
una pèrdua lleugerament superior a la indústria (100.000) que a la construcció (91.000). 
(Gràfic 2.3.12). 

 

Gràfic 2.3.12.  

 

 

Font: IET, a partir del Departament de Treball 

 

Els serveis són, doncs, el sector que menys ha patit l’actual crisi econòmica i l’únic que, tot 

i perdre gairebé 47.000 afiliats, ha guanyat pes en l’estructura sectorial respecte l’any 2007. 

Actualment, gairebé el 79% dels afiliats de l’RMB treballa al sector terciari, pràcticament sis 
punts més que l’any 2007. 

-500000 0 500000 1000000 1500000 2000000

Agrari

Indústria

Construcció

Serveis

2006

2011

Diferència 2006-2011



 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

 

51 

En termes generals la distribució dels afiliats en el territori metropolità gairebé no ha variat 
entre 2007 i 2011. Tot i això, s’observa una certa tendència a la “recentralització” de 

l’afiliació, no només cap al municipi de Barcelona sinó també cap a d’altres de la primera 

corona, en detriment de municipis grans de la segona corona metropolitana com Terrassa i 
Sabadell. La capital catalana concentra el 2011 un 1% més dels afiliats que el 2007, mentre 
que municipis com Terrassa han perdut un 0,6% del seu pes entre 2007 i 2011. Sant Cugat 
del Vallès concentra ara un 0,5% més del total d’afiliats de la regió, mentre que Sabadell 

perd 0,2 punts en aquests anys. (Taula 2.3.5). 

Taula 2.3.5. 

Pes dels afiliats a cada municipi sobre el total de l’RMB 

Municipis 2007 2008 2009 2010 2011 

Diferència 

2007- 2011 

Barcelona ciutat 46,2% 46,6% 47,2% 47,2% 47,4% 1,1% 
L’Hospitalet 3,9% 4,1% 4,1% 4,2% 4,2% 0,3% 
Sabadell 3,2% 3,0% 3,1% 3,1% 3,0% -0,2% 
Terrassa 3,5% 3,4% 3,1% 3,0% 2,9% -0,6% 
Badalona 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 0,0% 
Sant Cugat 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 0,5% 

Resta municipis RMB 38,5% 38,1% 37,5% 37,6% 37,5% -1,0% 

Font: IET, a partir de l’Observatori de Treball (dades a 31 de desembre de cada any) 
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VARIABLES TERRITORIALS - conclusions 
 

 TENDÈNCIA DEMOGRÀFICA: L’escenari demogràfic que es dibuixava l’any 2006 

pateix, com a conseqüència de la crisi econòmica, un canvi de tendència radical a partir 
de l’any 2009 i, sobretot, 2010. Així, les taxes de creixement total que havien anat 

oscil·lant entre l’1,5% i el 3% anual al llarg del quinquenni anterior amb una arribada 

d’immigració procedent de l’estranger en uns volums mai vistos a Catalunya ni a 
Espanya, cauen fins a pràcticament estabilitzar-se provocant una aturada en el 
creixement demogràfic metropolità. 

 CORRENTS MIGRATORIS INTERNS: Algunes dinàmiques, però, perduren, 
especialment en els moviments migratoris a l’interior de la regió. Com a resultat, es 

produeix una distribució de la població al llarg del territori metropolità sensiblement 
diferent. La migració procedent de l’exterior és el principal component del creixement 

demogràfic del conjunt de la regió, però aquesta tendeix a concentrar-se en alguns 
municipis, principalment els nuclis urbans més grans. Així, una tercera part dels 
municipis metropolitans tenen com a component principal de creixement demogràfic la 
dels moviments migratoris provinents d’un altre municipi metropolità.  

 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ: Els municipis que concentren més població, amb la 
totalitat del Barcelonès al capdavant, han perdut pes relatiu al conjunt de la regió malgrat 
haver crescut substancialment al llarg de la dècada. És a dir, la seva població ha crescut 
però ho ha fet a una taxa inferior a la de la resta de municipis, fet que comporta un 
desplaçament del centre de gravetat metropolità cap a la perifèria.  

 DEMANDA DE MOBILITAT: Aquesta dinàmica és conseqüència dels constants 
increments d’accessibilitat que permeten abastar territoris cada cop més distanciats, 

però també és causa de noves demandes de mobilitat, de nous serveis i de noves 
infraestructures. Aquestes demandes de mobilitat generen un increment molt important 
de la mobilitat individual amb vehicle privat; a més, fa molt difícil establir estratègies des 
de la gestió de l’oferta de transport públic, cal doncs avançar cap a estratègies que 
modifiquin les característiques de l’oferta i la gestionin integradament amb la demanda. 

 ESTRUCTURA D’EDATS: El repunt de la natalitat i les diferències en els trams d’edats 

de les aportacions de la immigració estrangera han alterat l’estructura d’edats de la 

població metropolitana, amb un increment de la natalitat que ha tingut un efecte 
rejovenidor immediat, una forta immigració exterior que ha tendit a concentrar-se en uns 
trams d’edat molt concrets, especialment els corresponents a l’edat laboral, i una 

tendència general de l’estructura d’edats clarament a l’envelliment. Aquest envelliment ja 
està comportant una modificació en la demanda de serveis i la forma com s’han de 

prestar que afectarà el transport, per exemple, amb un increment d’exigència en la 
necessitat de tenir els serveis adaptats i els formats de comunicació a l’usuari 

 

 

 SALDO MIGRATORI: Pel que fa a la immigració d’origen estranger, la tendència de 

reducció del flux d’entrada i d’augment del flux de sortida ha fet que el saldo migratori 

amb l’exterior sigui a l’actualitat pràcticament nul. Tot i així, els saldos migratoris positius 

acumulats al llarg de la dècada han comportat un augment considerable de la població 
estrangera residint a la regió metropolitana. Per les seves condicions d’arribada, aquesta 

població presenta habitualment unes necessitats específiques de serveis, entre ells el 
transport col·lectiu. 

 DISPONIBILITAT D’HABITATGE: L’element més determinant a l’hora de fixar les pautes 

de distribució de la població sobre el territori el constitueix la disponibilitat d’habitatge. 

Allà on hi hagi oferta d’habitatge nou és possible que no es produeixi increment de 

població (perquè els preus no es troben ajustats, perquè l’habitatge nou correspon a 

tipologies de segona residència, etc.), però el més probable és que cada indret 
esdevingui un potencial atractor de nous residents en funció del volum d’habitatges 

vacants de què disposi. 

 DISPONIBILITAT D’HABITATGE: Aquesta distribució de l’oferta d’habitatge nou, 

juntament a un volum important d’habitatge en construcció sense acabar, condicionarà 
la capacitat d’acollida de cada municipi i, amb això, determinarà en bona mesura les 

pautes de localització de la població metropolitana els propers anys més que no pas el 
potencial que ofereixi el seu sòl urbanitzable residencial. Així, és necessari analitzar les 
xarxes de serveis de transport des d’aquesta perspectiva per ajustar al màxim l’oferta a 

la demanda futura. 

 PROJECCIONS DE MOBILITAT: Catalunya i la regió metropolitana de Barcelona, igual 
que Espanya i la resta de països europeus, pateixen els efectes de la crisi econòmica i 
financera que va començar a mitjans de l’any 2008 i que es va reflectir en els anys 

posteriors en un fort decreixement del PIB. A més, s’ha produït un desacoblament entre 

l’evolució de la mobilitat, la població i el PIB, sobretot en mercaderies, la qual cosa 
recomana fer les projeccions de mobilitat amb molta cautela. 

 POLÍTIQUES SOCIALS I MOBILITAT: L’ocupació de la població metropolitana ha 

experimentat una davallada considerable l’any 2011 respecte l’any anterior a la crisi, i ha 

perdut 281.588 afiliats a la seguretat social, situant-se en 474.626 aturats (província de 
Barcelona). Per aquest motiu, cal seguir vetllant per incorporar polítiques socials a 
l’àmbit de la gestió de la mobilitat. 

 DINÀMICA TERRITORIAL: La dispersió i el desequilibri en la localització de la població 
ocupada i dels llocs de treball continua dificultant la prestació dels serveis de transport 
públic i requereix d’una xarxa de serveis més flexible que pugui respondre a aquesta 
dinàmica. Cal l’aplicació dels criteris territorials i urbanístics que promoguin una 

densificació adequada i un reequilibri lloc de treball- residència, tal com estableix el 
PTMB. 
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2.4.Mobilitat de les persones 

En aquest apartat es presenten les dades sobre les característiques i l’evolució recent de la 

mobilitat de les persones a la Regió Metropolitana de Barcelona. S’analitzen en primer lloc 
les dades corresponents al conjunt de la mobilitat, per passar tot seguit a fer una anàlisi de 
les dades provinents de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner, distingint el comportament en 

funció de diverses variables individuals, en relació a la distribució territorial o al motiu del 
desplaçament, entre d’altres. Posteriorment és recullen també les dades sobre la distribució 
territorial de la mobilitat extretes de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006. 

Part dels continguts d’aquest apartat s’han extret dels informes “Actuacions estratègiques 

en la xarxa de carrils bicicleta interurbana de l’RMB (AiM, 2012) i “Identificació d'estratègies 

i indicadors explicatius de la mobilitat de no residents i grups de difícil caracterització 
(GESOP, 2012). 

 

2.4.1.Desplaçaments totals 

Fonts d’informació dels desplaçaments 

Per tal de disposar d’una visió general de tota la mobilitat de la Regió Metropolitana, i no 

únicament d’aquella que es produeix en dia feiner, actualment es disposa de les següents 
fonts d’informació: 

 Enquesta Mobilitat Obligada (EMO) que analitza la mobilitat corresponent a motius 
de treball o estudi. La versió més recent d’aquesta enquesta correspon a l’any 2001, 

però es disposa de versions posteriors corresponents als anys 1981, 1986, 1991 i 
1996 i permet analitzar l’evolució de la mobilitat en un període de 20 anys. L’any 

2011, i com a resultat del cens que va dur a terme l’INE, va elaborar-se’n una altra 

versió, tot i que les dades encara no estan disponibles (2013).  

 Enquesta Mobilitat Quotidiana (EMQ) té en compte tots els desplaçaments 
relacionats amb la mobilitat quotidiana, tant per motius ocupacionals (treball i 
estudis) com personals (tota la resta). La darrera publicació de l’EMQ correspon a 

l’any 2006. Per poder utilitzar els resultats d’aquesta enquesta i comparar-los amb 
l’EMO dels anys anteriors es diferencien els desplaçaments per treball o estudi de la 
resta.  

 Enquesta Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) permet conèixer les característiques 
bàsiques de la mobilitat en dia feiner de la població resident a la Regió 
Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Es tracta d’una estadística anual que 

es va iniciar l’any 2003 a l’àmbit de l’RMB.  

 Enquestes a turistes: es disposa de diverses fonts parcials que enfoquen el 
fenomen turístic des de diferents vessants. Destaquen les enquestes estatals a 
turistes, tant les que es fan en frontera al tots els turistes (FRONTUR) com les que 
es fan als turistes espanyols (FAMILITUR), així com enquestes fetes als turistes que 
pernocten a la ciutat de Barcelona. 

Desplaçaments setmanals totals 

Les últimes dades que integren de forma conjunta la mobilitat total dels residents de l’RMB, 

tant en dia feiner com en dia festiu, provenen de l’EMQ de l’any 2006. Per analitzar 

únicament la mobilitat en dia feiner es presenten en els propers apartats dades amb un 
millor nivell d’actualització. 

Segons l’EMQ 2006, els 4,6 milions de persones residents a l’RMB l’any 2006 realitzen 

101,2 milions de desplaçaments setmanals. D’aquest conjunt, aproximadament un 80% són 
en dies feiners i un 20% en dissabtes i festius. A més a més, setmanalment es produeixen 
5,5 milions de desplaçaments per part dels residents professionals de la mobilitat 
(transportistes, missatgers, comercials, etc.). 

Les ràtios per càpita dels desplaçaments dels residents són de 21,83 desplaçaments per 
persona a la setmana. En un dia feiner, la mitjana és de 3,41 desplaçaments per persona i 
en un dia festiu és de 2,39. 

Algunes de les principals diferències dels desplaçaments en dia festiu respecte al dia feiner 
són: 

 La proporció de desplaçaments que es realitzen en vehicle privat (44,7% segons 
l’EMQ 2006) és un 25% superior que en dia feiner. 

 Els motius personals de desplaçaments representen aproximadament un 93% de la 
mobilitat en dia festiu, mentre que en dia feiner es redueixen a un 55% i queda un 
45% amb motius ocupacionals (treball o estudis). 

 L’ocupació del vehicle privat en dia festiu (1,42 passatgers/vehicle segons l’EMQ 

2006) és un 16% superior a la que es produeix en dia feiner (1,22 
passatgers/vehicle) . 

 

Desplaçaments de no residents i grups de difícil caracterització 

Cal tenir en compte que existeix un nombre significatiu de desplaçaments que no queden 
recollits per les enquestes als residents de Catalunya com ara l’EMQ, o bé que poden estar 

infra o sobrevalorats segons el mètode mostral. En aquest sentit, l’ATM està realitzant un 

esforç creixent per analitzar i planificar millor la mobilitat d’aquests col·lectius.  

Així, cal considerar com a mobilitat amb un baix nivell de caracterització: 

 Els turistes 

 Els turistes de caràcter vacacional 

 Els visitants per raons professionals (negocis, congressos) 
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 Els visitants que vénen per motius personals o altres (familiars, de salut, de 
compres, etc.). 

 Els visitants de dia, que visiten un indret puntualment sense pernoctar-hi. 

 Els treballadors i estudiants que vénen diàriament a l’RMB però resideixen fora 

d’aquesta. 

 Les persones de pas, que travessen l’RMB, però amb punts de sortida i d’arribada 

fora dels límits d’aquesta. 

A més a més, existeixen col·lectius residents als quals és més difícil d’accedir per les vies 
habituals d’enquestació, com són els ciutadans immigrants, els residents temporals o els 
qui viuen a establiments col·lectius (residències, hotels, pensions, etc.). 

En aquest sentit cal tenir en compte que en les dades totals de desplaçaments es descriu 
fonamentalment el comportament dels residents. En les anàlisis de validacions al transport 
públic o d’aforaments de vehicles a les carreteres, en canvi, s’ofereix una visió 
complementària que sí que recull el total de la mobilitat. 

 

2.4.2.Desplaçaments en dia feiner 

Dades generals 

L’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) permet conèixer el comportament de la 

població de l’RMB els dies laborables (de dilluns a divendres). Cal tenir en compte, doncs, 
que aquestes dades no són directament comparables amb les de l’EMQ 2006, a causa de 
diferències metodològiques i al fet que es tracta d’una mostra més petita. 

En tot cas, l’EMEF és la font principal per identificar l’evolució en el temps dels principals 

patrons de mobilitat (motius de desplaçaments, repartiment modal, etc.). En aquest sentit, 
s’ha utilitzat l’EMEF per extrapolar les dades de desplaçaments absoluts de l’EMQ 2006, tal 
com es presenta en la Taula 2.4.1. En el període 2006-2012 l’increment global de 

desplaçaments s’estima en un 2,4%, tot i la davallada de l’any 2012 respecte l’any anterior. 

 

Taula 2.4.1. 

Desplaçaments totals estimats en dia feiner 

Desplaçaments segons 

flux 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Intramunicipals 11,29 11,39 11,49 11,59 11,70 11,73 11,56 

Intermunicipals 4,65 4,70 4,74 4,78 4,82 4,84 4,77 

Totals 15,95 16,09 16,23 16,37 16,52 16,57 16,33 

Font: ATM, a partir de dades de l’EMQ i l’EMEF. 

Motiu de desplaçament  

El principal motiu de desplaçament de la mobilitat correspon a la tornada a casa, 
independentment de l’origen d’aquest. Aquest fet demostra un caràcter pendular de la 

mobilitat, amb un pes reduït dels desplaçaments triangulars.  

La mobilitat personal (40,6%) és molt superior a la mobilitat ocupacional (16,0%). Dins de la 
mobilitat personal, destaca el motiu “Compres” i “l’Acompanyament de persones”.  

 
Taula 2.4.2. 

Motiu de desplaçament 

Motiu del desplaçament Desplaçaments Percentatge 

Treball  2.024.900 12,4% 
Estudis  571.600 3,5% 
Mobilitat ocupacional  2.612.800 16,0% 

Compres  1.633.000 10,0% 

Metge / Hospital  342.900 2,1% 

Visita amic / familiar  653.200 4,0% 

Acompanyar persones  1.535.000 9,4% 

Gestions personals  783.800 4,8% 

Oci / diversió / àpats / esport  1.028.800 6,3% 

Passeig  636.900 3,9% 

Mobilitat personal  6.630.000 40,6% 

Tornada a casa ocupacional  1.943.300 11,9% 

Tornada a casa personal  5.144.000 31,5% 

Tornada a casa  7.087.200 43,4% 

Total RMB  16.330.000 100,0% 

Font: ATM, a partir de dades de distribució de l’EMEF 2012 i dades absolutes de desplaçaments extrapolades a 
partir de l’EMQ 2006 i les posteriors edicions de l’EMEF. 

 

Analitzant l’evolució d’aquesta distribució durant els darrers anys es constata una reducció 
continuada del pes de la mobilitat ocupacional, amb un descens més marcat a partir de 
l’any 2008, amb l’inici de la crisi econòmica. 
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Evolució del nombre de desplaçaments diaris en dia feiner (milions) segons el 

motiu principal 

 

Evolució del nombre de desplaçaments diaris en dia feiner (milions) segons el 
motiu principal 

 

Taula 2.4.3. 

Evolució de la distribució dels desplaçaments segons motiu principal 

 

Motiu principal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ocupacional  23,1% 22,8% 22,1% 18,4% 17,8% 16,5% 16,0% 

Personal  32,2% 32,8% 32,6% 37,2% 39,2% 40,0% 40,6% 

Tornada a casa 44,7% 44,4% 45,3% 44,4% 43,0% 43,5% 43,4% 

Font: EMEF. 

 

Gràfic 2.4.1. 
 

Font: ATM, a partir de l’EMQ 2006 i les posteriors edicions de l’EMEF. 

 

Distribució horària dels desplaçaments 

Segons l’EMQ i l’EMEF, la major part dels desplaçaments (90%) es realitza entre les 7 i les 
21 hores. Per contra, la franja horària amb menor mobilitat els dies feiners es concentra 
entre l’1 i les 5 hores de la matinada. 

La distribució horària de la mobilitat ocupacional presenta unes puntes molt marcades que 
coincideixen amb les hores d’inici i final de la jornada laboral i acadèmica. En aquest sentit, 
destaca una punta d’inici entre les 7 i les 9 hores i de tornada a casa al migdia, sobretot de 

14 a 15 hores, i al llarg de la tarda.  

La mobilitat personal presenta una distribució horària més àmplia, que coincideix amb 
l’horari d’obertura de les activitats comercials. D’aquesta forma es diferencien dues franges 

horàries, una al matí, entre les 8 i les 13 hores, i una la tarda, entre les 17 i les 20 hores. La 
tornada a casa per motius personals es concentra en dues puntes horàries: al migdia (de 
12 a 13 hores) i al vespre (de 19 a 20 hores).  

 
Gràfic 2.4.2. 

 

Font: EMEF 2012. 

 
La mobilitat segons el gènere 

La variable gènere provoca notables diferències en el comportament respecte de la 
mobilitat. Per una banda, cal destacar que tot i que la mobilitat personal és superior a la 
mobilitat ocupacional tant en homes com en dones, la proporció de la mobilitat ocupacional 
respecte al conjunt de la mobilitat és més gran en els homes que en les dones (vegeu 0).  

D’altra banda, el mode de transport utilitzat varia notablement en funció del gènere dels 
usuaris. D’aquesta manera, l’ús dels modes sostenibles (transport col·lectiu i modes no 

motoritzats) és major entre el gènere femení, mentre que els homes fan més ús del 
transport privat (vegeu Taula 2.4.4) 
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Tot i que els detalls sobre les diferències entre grups d’edat s’exposen en el proper apartat, 

cal destacar que si bé el nombre de desplaçaments en dia feiner és molt semblant a nivell 
global entre homes i dones, en el rang entre els 30 i 64 anys la mobilitat de les dones és 
clarament superior, mentre que en la franja de més de 65 és clarament superior la dels 
homes. Segons l’EMEF 2012, per exemple, els homes de 30 a 64 anys fan un mitjana de 

3,9 desplaçaments/dia mentre que les dones en fan 4,3, i en canvi en la franja de més de 
65 anys les ràtios són de 3,6 i 2,8, respectivament. 

 

Taula 2.4.4. 

Motiu de desplaçament segons gènere 

Gènere Mobilitat 

ocupacional 

Mobilitat personal Tornada a casa 

Homes 19,1% 37,0% 43,9% 

Dones 13,4% 43,5% 43,0% 
Total 16,0% 40,6% 43,4% 

Font: EMEF 2012. 

 

Taula 2.4.5. 

Distribució modal segons gènere 

Gènere Modes no 

motoritzats 

Transport públic Transport privat 

Homes 46,5% 15,9% 37,6% 
Dones 53,9% 20,7% 25,3% 
Total 50,6% 18,6% 30,9% 

Font: EMEF 2012. 

 

Mobilitat segons els grups d’edat 

En funció del grup d’edat de la població s’observen notables diferències en el 
comportament modal i el motiu dels desplaçaments del conjunt de la mobilitat. 

Segons l’EMEF 2012, el nombre de desplaçaments diaris realitzats és inferior a 3,7 

viatges/dia en el cas de la població de 16 a 29 anys i dels més grans de 65 anys. Per 
contra, en el grup d’edat comprès entre els 30 i els 64 anys se supera aquest valor. En el 
cas de la població de més de 65 anys l’absència de desplaçaments ocupacionals fa que la 

mobilitat total sigui inferior que en els grups en edat ocupada.  

Pel que fa a les diferències modals segons grup d’edat cal destacar un important predomini 

dels modes no motoritzats en el conjunt de població de més de 65 anys, amb una quota 
superior al 65%, en detriment de l’ús del vehicle privat, que es queda per sota del 20%. En 

canvi, en el grup entre 30 i 64 anys, la quota de vehicle privat cau sempre per sobre del 
30%. 

El grup d’edat amb una major quota modal de transport públic correspon a la població jove 
(de 16 a 29 anys), amb quotes properes al 30%. 

 

Mobilitat segons nivell d’activitat econòmica 

A l’”Estudi d’identificació d’estratègies i indicadors explicatius de la mobilitat de no residents 

i grups de difícil caracterització” encarregat per l’ATM l’any 2012 s’ha intentat establir 

comportaments diferenciats segons tipologies de població.  

A partir d’una anàlisi exploratòria de les dades de l’EMEF 2010 es constata una 

diferenciació de patrons de comportament que combina més d’una variable. Si l’ocupació, 

l’edat i el sexe són variables clarament discriminatòries, encara ho són més la combinació 

de totes elles. Les principals conclusions obtingudes es presenten a continuació: 

 Que la primera variable que discrimina la mobilitat dels individus és l’activitat 

(ocupat, aturat o inactiu), per davant de l’edat i el sexe (vegeu Gràfic 2.4.3). De fet: 

o Entre els ocupats, es formen tres grups d’edat principals: els joves de 16 a 

24 anys, els que tenen de 25 a 44 i els que en tenen 45 o més. 

o Entre els aturats, no s’observen diferències significatives per edat, però sí 

per sexe. 

o Entre els inactius, hi ha comportaments diferents entre els joves (que són 
principalment estudiants), els de mitjana edat (fonamentalment dones 
dedicades a les tasques de la llar) i els de 55 i més anys (que són 
principalment jubilats). 

 Que els comportaments de mobilitat fins al 25 anys són similars entre nois i noies i 
comencen a canviar a partir d’aquesta edat (amb l’accés a la feina). 

 Que el nombre de desplaçaments de les dones ocupades és més gran que el dels 
homes ocupats. 

 Que les dones ocupades usen més el transport privat que les dones no ocupades, 
però molt menys que els seus homòlegs homes. 
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Mitjana de desplaçaments en dia feiner segons tipologia de població 

Gràfic 2.4.3. 

 

Font: GESOP. 

 

Evolució del repartiment modal total 

Pel que fa a l’evolució dels objectius de repartiment modal, l’any 2012 es manté la millora 
substancial ja detectada l’any 2008. Cal destacar que en el cas de la reducció de la quota 

modal del vehicle privat motoritzat, que és el principal objectiu amb conseqüència positives 
en impactes ambientals i socials, s’ha assolit una reducció del 9,7% en 6 anys, i ha rebaixat 
la quota a un 33,2% dels desplaçaments, i assolit així els objectius marcats pel pdM 2007-
2012. Si s’analitza la quota del transport públic, en canvi, fins al 2012 se n’ha produït una 
erosió d’un 1,4%, tot i que l’objectiu era incrementar-la. Aquesta situació es pot explicar en 
part perquè globalment han guanyat pes relatiu els modes no motoritzats i en part perquè la 
reducció de la mobilitat s’ha produït de forma més marcada en els desplaçaments 

quotidians per motius ocupacionals, que generalment presenten una quota de transport 
públic més elevada que la resta. Aquesta qüestió s’analitza amb major detall per als àmbits 

intra i intermunicipals. 

Cal tenir en compte que segons l’EMEF 2012 només el 8,25% dels desplaçaments que es 
realitzen en dia feiner a l’RMB són multimodals, és a dir, formats per més d’una etapa i que 

es realitzen mitjançant la combinació de més d’un mode de transport. El transport públic és 

el principal mode combinat a les cadenes modals. Per contra, la majoria dels 
desplaçaments que es realitzen en vehicle privat són unimodals, sobretot els realitzats en 
àmbits urbans. 

Taula 2.4.6. 

Evolució dels objectius de repartiment modal en dia feiner del pdM 2007-2012 

Objectius 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectiu 

Evol. 

prevista 

objectiu 

Evol. 

2006- 

2012 

Proporció de peu i 
bicicleta en el total de 
desplaçaments en dia 
feiner (%) 

45,0 45,6 46,5 47,1 47,8 47,9 48,9 45,5 1,2 8,6 

Proporció de transport 
públic en el total de 
desplaçaments en dia 
feiner (%) 

18,3 18,6 18,5 17,9 17,9 16,9 18,0 21,3 16,1 -1,4 

Proporció de vehicle 
privat motoritzat en el 
total de 
desplaçaments en dia 
feiner 

36,7 35,8 35,1 35,0 34,3 34,2 33,2 33,2 -9,5 -9,7 

Font: ATM. 

 

Evolució del repartiment modal en els fluxos intra i intermunicipals 

Analitzant per separat els fluxos intra i intermunicipals de la mobilitat total en dia feiner, a 
partir de les extrapolacions del nombre total de desplaçaments de l’EMQ 2006 realitzades a 

partir de les dades de les posteriors edicions anuals de l’EMEF, cal destacar les 
conclusions següents: 

 Respecte al nombre total de desplaçaments s’ha estimat un comportament 

proporcionat a l’increment de població en el conjunt de l’RMB durant el període 

2006-2012. 

 Respecte al canvi modal en la mobilitat de persones, cal remarcar que la reducció 
de la quota del vehicle privat motoritzat i l’increment de la quota dels modes no 

motoritzats s’ha produït especialment en els desplaçaments intramunicipals, en part 

per un transvasament modal, i en part possiblement també a un cert canvi en els 
patrons origen-destinació a causa de la crisi econòmica. 
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Evolució del repartiment modal per àmbits intra i intermunicipal 

 

 Entre els canvis produïts s’identifica també una reducció de les quotes de transport 

públic, tot i que globalment han incrementat el nombre de viatgers, amb un clar 
increment del nombre de viatges amb modes ferroviaris, on s’ha incrementat més 

l’oferta, i un cert decrement dels viatges amb autobús. 

 

Gràfic 2.4.4. 

 

Font: ATM. 

Taula 2.4.7. 

Evolució dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals de l’RMB 

Nom 2006 2008 2010 2012 

Evolució 

2006-

2012 

Desplaçaments intramunicipals en dia feiner en M 
persones/dia 

11,29 11,49 11,70 11,56 2,4% 

Desplaçaments intermunicipals en dia feiner en M 
persones/dia 

4,65 4,74 4,82 4,77 2,5% 

Proporció del mode a peu en els desplaçaments 
intramunicipals en dia feiner 

60,4% 62,0% 63,3% 64,5% 6,8% 

Proporció de bicicleta en els desplaçaments 
intramunicipals en dia feiner 

1,0% 1,2% 1,5% 1,6% 60,0% 

Proporció de transport públic en els desplaçaments 
intramunicipals en dia feiner 

14,5% 14,2% 14,0% 14,3% -1,4% 

Proporció de vehicle privat motoritzat en els 
desplaçaments intramunicipals en dia feiner 

24,1% 22,5% 21,2% 19,7% -18,3% 

Proporció del mode a peu en els desplaçaments 
intermunicipals en dia feiner 

4,8% 5,7% 6,6% 6,6% 37,5% 

Proporció de bicicleta en els desplaçaments 
intermunicipals en dia feiner 

0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 25,0% 

Proporció de transport públic en els desplaçaments 
intermunicipals en dia feiner 

27,5% 27,7% 26,9% 27,1% -1,5% 

Proporció de vehicle privat motoritzat en els 
desplaçaments intermunicipals en dia feiner 

67,3% 66,2% 66,1% 65,8% -2,2% 

Font: 5è Informe de seguiment del PDM 2007-2012 (ATM, Juny 2012). 

 
Repartiment modal segons motiu del desplaçament 

En analitzar la distribució modal dels desplaçaments segons motiu s’observen notables 

diferències. Els modes no motoritzats són el principal mitjà utilitzat (>60%) en els 
desplaçaments personals, mentre que en la mobilitat ocupacional predomina l’ús del 

vehicle privat i en menor mesura del transport públic.  
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Distribució modal per motiu de desplaçament 
 

 

Gràfic 2.4.5. 

Font: EMEF 2012 

 

2.4.3.Distribució territorial de la mobilitat 

Autocontenció municipal 

La informació disponible sobre l’autocontenció municipal, entesa com la proporció de la 

població ocupada resident que treballa en el propi municipi, s’ha basat en l’enquesta de 

mobilitat quotidiana de l’any 2006 (EMQ’06). Els valors d’autocontenció municipal oscil·len 
en un rang entre el 30% i el 60% dins del conjunt de l’RMB (vegeu Mapa 2.4.1).   

En general, s’observa que els valors superiors al 60% corresponen a la ciutat de Barcelona 

i a totes les capitals comarcals (a excepció de Martorell i Granollers que cauen dins del 
rang 50-60, en part per la seva extensió reduïda). Cal tenir present que un municipi tendirà 
a tenir major autocontenció com major sigui la seva població i extensió La resta de 
municipis amb valors superiors al 60% estan situats dins de la segona corona de l’RMB. 

A l’altre extrem, els municipis amb una menor autocontenció (dins del rang del 0 – 30 %), 
solen tenir una població reduïda i una bona part són a prop d’una capital comarcal o de la 

pròpia ciutat de Barcelona. 

Per comarques, l’Alt Penedès és la que presenta uns valors més baixos, com a 
conseqüència de la dispersió de la seva població i d’una menor densitat, així com el Baix 

Maresme i el Vallès Oriental. A l’altre extrem, la comarca del Barcelonès i la primera corona 

tenen els valors de l’autocontenció més elevats, malgrat l’atracció que exerceix el municipi 

de Barcelona. 

Evolució de l’autocontenció 

Es pot realitzar una anàlisi de l’evolució de l’autocontenció en el període 1981-2001 a partir 
de les enquestes EMO (període mínim de què es disposa d’aquestes dades). La falta de 
mostra a nivell municipal no permet utilitzar l’EMQ per a aquest tipus d’anàlisis (variacions 

temporals) desagregats a nivell municipal (vegeu mapa 2.4.2). La informació del Cens de 
població i habitatge 2011 desenvolupat per l’INE, encara en fase d’explotació final de les 

dades, no permetrà tampoc disposar de l’EMO actualitzada amb un bon nivell de 
desagregació a causa dels canvis metodològics introduïts. Així, cal destacar la manca de 
dades suficients per a dur a terme una anàlisi acurada de l’evolució de l’autocontenció.  

En el període 1981-2001 es constatà que a la major part dels municipis l’autocontenció ha 
tendit a disminuir entorn a vint punts de mitjana, com a conseqüència del progressiu 
desacoblament entre habitatge i lloc de treball. Hi ha 27 municipis que han tingut una forta 
davallada de l’autocontenció, per sobre dels 30 punts, i tots ells se situen a la segona 

corona a excepció de Teià i Vilassar de Dalt. Les capitals comarcals han tingut una 
disminució per sota dels vint punts, a excepció de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del 
Penedès. Són municipis que exerceixen una forta polaritat local i que per tant tenen una 
tendència a la retenció del mercat laboral. 

Únicament hi ha quatre municipis que hagin augmentat el seu valor en aquest període: 
Viladecavalls, Rellinars, Matadepera i Santa Maria de Palautordera. Són tots ells municipis 
situats a la segona corona i de dimensió força petita (vegeu mapes adjunts). 

En el cas concret de Barcelona, la disminució ha estat de 8,4 punts. En general, tots els 
municipis del continu urbà de Barcelona no han tingut disminucions gaires significatives de 
l’autocontenció. 
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Mapa 2.4.1. (any 2006) Mapa 2.4.1. Nivell d’autocontenció municipal 

Font: INE 
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Mapa 2.4.2. Evolució de l’autocontenció municipal en el període 1981 - 2001 

Font: INE 
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Evolució de la relació entre llocs de treball i població 

 

Autosuficiència municipal 

L’autosuficiència associada a un municipi és la proporció dels llocs de treball ocupats (LTL) 

pels treballadors residents en aquell propi municipi. Per tant, dos municipis que tinguin igual 
nombre de població ocupada resident (POR) i d’LTL, el valor de l’autocontenció i 

l’autosuficiència serà el mateix. 

A l’RMB s’aprecia l’existència de 34 municipis amb un valor inferior al 40%, concentrats a 
les comarques de l’Alt Penedès sud, Baix Llobregat i a l’àmbit sud del Vallès; són municipis 
amb una clara tendència industrial (vegeu Mapa 2.4.3)(any 2001). 

A l’altre extrem, encara hi ha 30 municipis amb una autocontenció superior als 70%, i es 
localitzen especialment al Vallès Oriental (Castellterçol), interior del Garraf i part central del 
Vallès Occidental. Les capitals comarcals tendeixen a tenir un elevat índex 
d’autosuficiència. 

La resta del continu urbà de Barcelona té uns valors que en general no ultrapassen els 50 
punts. 

 
Evolució de l’autosuficiència en el període 1981 - 2001 

En aquest cas, s’aprecia que l’autosuficiència per la major part dels municipis de l’RMB ha 

disminuït de forma considerable, al voltant d’un 20%. Només hi ha 17 municipis que els 
darrers vint anys n’hagin incrementat el valor (color vermell). Tots aquests municipis es 
localitzen en la segona corona (llevat de Tiana) i són de petites dimensions, amb una 
població inferior als 10.000 habitants (vegeu Mapa 2.4.4). 

Els municipis amb una reducció més important de l’autosuficiència (entre 30 i 50%, color 
marró fort), es troben especialment concentrats a la comarca de l’Alt Penedès i del Baix 

Llobregat, a mes de Bigues i Riells i Llinars del Vallès. 

Els municipis del continu urbà de Barcelona han tingut una variació força homogènia, amb 
una pèrdua situada entre el 10 i el 20%. 

 

Índex d’equilibri entre llocs de treball i població 

Un dels motius que explica la creixent mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona és 
l’increment de la distància de recorregut entre el punt de residència i el lloc de treball; en els 
darrers 30 anys els municipis s’han anat especialitzant en un ús laboral (creació de gran 

polígons industrials) o en un ús residencial (creació de nous barris per a habitatges). 

Amb l’objectiu de caracteritzar aquest fenomen, es defineix l’índex d’equilibri territorial, 
entès com el quocient dels llocs de treball associats a un municipi (LTL) i la població 
ocupada resident (POR), és a dir, el nombre de persones laboralment actives. Al conjunt de 
l’RMB, la suma de llocs de treball i persones ocupades pràcticament coincideix. Per a la 
realització d’aquesta anàlisi, s’ha pres com a base d’informació els resultats de l’enquesta 

de mobilitat obligada EMO que, amb periodicitat quinquennal, s’ha elaborat entre els anys 

1981 i 2001, i posteriorment s’han extrapolat a 2010 a partir de les dades de l’EMQ i 

l’EMEF. Els resultats es presenten en la figura 2.4.6. 

Existeixen dades de 2012 elaborades per l’idescat que permeten tenir aquest índex 
actualitzat sense extrapolacions amb dades d’afiliació a seguretat social. Caldria fer mapa 

nou! Les dades ja les he treballat. Per descriure l’evolució necessito tenir la taula. 

En aquest gràfic s’aprecia que el nombre de municipis que estan en equilibri (el valor de la 
seva ràtio està comprès entre 0,8 i 1,2) ha anat disminuint progressivament; van arribar a 
ser 88, però ja no representen més de 50. En canvi, l’any 2001, ja eren 85 el nombre de 

municipis amb dèficit de llocs de treball (valor de la ràtio inferior a 0,80). El nombre de 
municipis amb superàvit s’ha mantingut força estables en aquest darrers vint anys, per 
l’efecte que provoca la concentració de polígons industrials en determinats municipis. L’any 

2010, el nombre de municipis amb dèficit s’aproxima a 100. 

 

Gràfic 2.4.6. 

Font: EMEF 2012 
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Mapa 2.4.3. Nivell d’autosuficiència municipal (any 2006) 

Font: INE 
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Mapa 2.4.4.  Evolució del nivell d’autosuficiència municipal en el període 1981-2001 

Font: Idescat 
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Mapa 2.4.5.  Equilibri entre Llocs de Treball Localitzats (LTL) i Població Ocupada Resident (POR) per a l’any 2010 

Font: Idescat 
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Aquesta mateixa anàlisi es pot realitzar a nivell municipal, mitjançant la representació 
d’aquest mateix valor per cadascun dels municipis (any 2010). En el Mapa 2.4.5 s’aprecia 

com el territori tendeix a especialitzar-se en àmbits, especialment pel que fa referència als 
municipis excedentaris en llocs de treball (color groc): Barcelona, baix Vallès, subsistema 
de Martorell i a la rodalia de Vilafranca del Penedès. També cal constatar que bona part 
dels llocs de treball associats a Barcelona ho són al sector terciari, mentre que la resta 
s’associen al sector industrial. 

En canvi, els municipis equilibrats i els deficitaris en llocs de treball estan distribuïts de 
forma més dispersa. Els municipis amb major dèficit de LTL són: Olivella, Olesa de 
Bonesvalls, les Cabanyes, Santa Fe del Penedès, Rellinars, Gallifa, Sant Quirze de Safaja, 
Sant Climent de Llobregat, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Teià i Cabrils. 

Aquest model territorial d’extensió urbana i desequilibri territorial es basa en les llargues 

distàncies en la mesura que separa progressivament les diferents activitats quotidianes que 
realitzen els ciutadans: el lloc de residència del lloc de treball o de les zones comercials o 
d’esbarjo. 

Recolzat, tot plegat, per una xarxa viària que sustenta aquestes diferents activitats i un 
transport públic amb dificultat per servir les relacions entre els subcentres urbans de baixa 
demanada de l’RMB i els seus entorn metropolitans i d’aquests mateixos subcentres entre 

ells, amb l’excepció de les connexions radials amb Barcelona. En l’àmbit laboral aquest fet 

és evident. L’evolució de l’autocontenció i l’autosuficiència empitjora a totes les ciutats 

principals metropolitanes, exceptuant Barcelona. 

Així doncs, la dispersió que s’ha produït en el territori s’acompanya també d’una creixent 
especialització dels espais urbans i d’un augment de la segregació dels grups socials en el 
territori. També dificulta l’ús dels mitjans de transport de baixa demanda energètica i el 

transport públic es fa inviable econòmicament per la baixa densitat i l’especialització com a 

mínim el transport públic convencional. Alhora obliga als ciutadans a utilitzar el transport 
privat. Aquesta manera d’organitzar el territori i de disposar-hi les diferents activitats es 
fonamenta en tres premisses al nostre entendre errònies: 

 L’existència d’un extens territori urbanitzable (als treballs del PTMB ja es justifica 
que és un bé escàs); 

 L’existència de recursos energètics inesgotables –que com es posa de manifest en 
els propers capítols ja està tenint conseqüències sobre el nostre model energètic–; 

 La mobilitat –i sobretot el transport– té costos marginals –en els apartats posteriors 
s’exposen els gens menyspreables costos directes i indirectes del transport per al 
conjunt de la col·lectivitat. 

 

Quan s’analitza el quocient LTL / POR a nivell municipal (vegeu Mapa 2.4.5.), s’aprecia un 

progressiu increment de municipis que tenen dèficit de LTL (valor inferior a 0,80), o el que 
és el mateix, superàvit de PORs. 

Aquest fet és conseqüència, en bona part, de l’evolució de la ciutat de Barcelona, on el 

valor del seu quocient ha pujat (és a dir, ha guanyat pes atractor). Donat el seu pes 
ponderador (en torn al 35% de l’RMB), la seva pèrdua de caràcter residencial ha estat 
assumida per nombrosos municipis de la segona corona. 

 
Distribució de la mobilitat per corones 

L’anàlisi territorial de la mobilitat de les persones de l’RMB es presenta a partir de les zones 

urbanes i principals corredors existents. Concretament es diferencien les següents zones: 

 Zona 1: ciutat de Barcelona. 

 Zona A1: continu urbà de Barcelona (10 municipis). 

 Zona A2: municipis de l’AMB no inclosos en les zones 1 i A1 (24 municipis). 

 Zona SU: sistemes urbans externs a l’aglomeració central (129 municipis). 

 

Taula 2.4.8. 

Matriu de mobilitat total 2006 en dia feiner (en milers de viatges) 

 zona 1 zona A1 zona A2 zona SU Total 

Zona 1 3.172,9 444,5 206,7 243,9 4.068,1 
Zona A1 444,3 1.391,9 144,8 119,1 2.100,0 
Zona A2 206,1 114,6 989,2 214,3 1.554,2 
Zona SU 243,1 119,0 214,1 3.210,9 3.787,1 
Total 4.066,4 2.100,0 1.554,8 3.788,3 11.509,4 

Font: Informe de sostenibilitat ambiental del pdI 2011 – 2020. 

 

A la 0 es presenta la distribució dels desplaçaments entre les diferents zones. S’observa 

que en la zona 1 es concentra el major percentatge de desplaçaments de l’RMB (el 35%). 

Cal destacar també, en tots els casos, una elevada autocontenció o predomini dels 
desplaçaments interns, dins de la mateixa zona urbana.  
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En la Figura 2.4.1 es mostra gràficament la distribució territorial de la mobilitat de l’RMB en 

dia feiner per a tots els modes, i en la Figura 2.4.2 únicament per als modes mecanitzats. 
En aquest gràfic, a banda de comprovar la marcada autocontenció de cadascuna de les 
zones, es demostra una important centralitat de la ciutat de Barcelona. D’altra banda, cal 

destacar els eixos del Maresme, Sabadell i Terrassa. 

Posteriorment, de forma més simplificada s’ha representat en el Mapa 2.4.6 el repartiment 
modal en els principals corredors de connexió amb Barcelona. Cal destacar que en tots els 
casos la quota de transport públic se situa entre un 30 i un 40% del total, i és el corredor del 
Maresme el que presenta millor comportament tant en quota com en nombre absolut de 
desplaçaments. 

Finalment, donat que el nou pdM 2013-2018 posa un èmfasi especial en la planificació de la 
mobilitat no motoritzada i molt especialment de la mobilitat amb bicicleta de caire interurbà, 
al Mapa 2.4.7 es recullen també els principals fluxos de mobilitat analitzats en el marc de 
l’estudi “Actuacions estratègiques en la xarxa de carrils bicicleta interurbana de l’RMB”. El 
mapa representa els fluxos de mobilitat intermunicipal quotidiana total (comptant els dos 
sentits) superiors a 2.000 desplaçaments/dia que es produeixen entre municipis situats a 
menys de 8 km; aquests fluxos s’han utilitzat posteriorment per aplicar-hi les hipòtesis de 
captació que podria assolir la bicicleta. 
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Distribució territorial de la mobilitat de l’RMB en dia feiner 2010 (en milers de viatges) 

Figura 2.4.1. 

 

  Font: EMEF 
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Distribució territorial de la mobilitat de l’RMB en modes mecanitzats en dia feiner 2010 (en milers de viatges) 

 

 
Figura 2.4.2. 
 

Font: EMEF 
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eMapa 2.4.6. Distribució de la mobilitat entre vehicle privat i transport públic en els accessos i mobilitat interna a Barcelona (2006) 

Font: ATM 
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Mapa 2.4.7.  Fluxos de mobilitat intermunicipal on s’estima que es pot incrementar de forma significativa la quota de mobilitat no motoritzada en general i 

especialment de bicicleta 

Font: Jordi Castelló 
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Distribució i evolució dels desplaçaments ocupacionals 

Les diferents versions de l’EMO (1981-2001) permeten analitzar l’evolució del 

comportament de la mobilitat obligada de Catalunya anterior a l’any 2001. A continuació es 

presenta la dels diferents fluxos de mobilitat registrats a l’RMB diferenciant 4 àmbits 

diferents: la ciutat de Barcelona, la primera corona (formada pels 35 municipis més propers 
al municipi de Barcelona), la segona corona (formada pels vuit sistemes urbans o corredors 
externs a la primera corona) i fora de RMB. 

La mobilitat ocupacional de l’RMB ha seguit una tendència progressiva creixent, 

especialment a partir de 1996. Aquesta evolució està totalment relacionada amb l’increment 

de població i ocupació produït durant els anys 90 i a principis del 2000.  

En el cas de la ciutat de Barcelona es registra una reducció del nombre de desplaçaments 
lligada a la pèrdua de prop de dos cents mil habitants durant el període analitzat. Així 
mateix, també s’observa una tendència creixent en el nombre de desplaçaments dins de 

l’àmbit de la 2a corona. 

A continuació es presenta la matriu d’origen/destinació dels desplaçaments de l’RMB entre 

1981 i 2006. En el cas de les dades de 2006 es tracta d’una extrapolació dels viatges/dia 

corresponents a mobilitat obligada presentada en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del 

pdI 2011-2020.  

 

Distància mitjana dels desplaçaments ocupacionals 

La distància de desplaçament és una variable que ha augmentat progressivament en el 
període de 20 anys analitzat a l’EMO. Aquesta situació és conseqüència del fenomen de 

dispersió de la població i de la segregació entre el lloc de residència i el de treball 
característic en les darreres dècades. 

El Gràfic 2.4.7 mostra l’evolució d’aquesta variable durant el període 1981 – 2001. 
L’increment anual registrat d’aquesta magnitud és del 2,0%. Tal com es pot observar, 
destaca un fort augment durant el període 1986 – 1996 (equivalent a un increment anual del 
3,2%). Aquesta situació correspon al fenomen de dispersió de la població de l’aglomeració 

central als sistemes suburbans perifèrics. 

Taula 2.4.9. 

Matriu origen/destinació 

ANY Origen/Destinació Barcelona 1a corona 2a corona Fora RMB Total 

1981 

Barcelona 900.391 61.461 18.333 998 981.183 
Primera Corona 175.076 540.879 25.575 2.727 748.173 
Segona Corona 27.353 17.491 503.672 6.259 554.775 
Fora RMB 10.603 726 3.570 - 14.899 
Total 1.113.423 624.473 551.150 9.984 2.299.030 

1986 

Barcelona 823.145 52.733 17.709 5.938 747.132 
Primera Corona 170.948 540.879 31.141 4.164 747.132 
Segona Corona 36.008 21.456 523.550 10.802 591.816 
Fora RMB 16.640 2.382 5.466 - 24.488 
Total 1.046.741 617.450 577.866 20.904 2.262.961 

1991 

Barcelona 812.145 83.637 27.704 8.500 932.655 
Primera Corona 223.208 569.066 48.016 5.306 845.596 
Segona Corona 57.853 42.058 572.807 11.842 684.560 
Fora RMB 29.265 6.500 10.285 - 46.050 
Total 1.123.140 701.261 658.812 25.648 2.508.861 

1996 

Barcelona 672.099 89.468 34.206 9.790 805.563 
Primera Corona 216.163 512.373 63.343 7.644 799.523 
Segona Corona 79.332 60.076 577.053 16.947 733.408 
Fora RMB 38.540 12.062 14.549 - 65.151 
Total 1.006.134 673.979 689.151 34.381 2.403.645 

2001 

Barcelona 730.998 99.278 46.018 12.072 888.366 
Primera Corona 231.497 561.829 87.210 12.385 892.921 
Segona Corona 102.573 79.666 711.781 24.363 918.656 
Fora RMB 43.752 8.534 19.656 - 71.942 
Total 1.108.820 749.307 864.665 49.093 2.771.885 

2006 

Barcelona 878.944 115.831 55.677 14.708 1.064.262 
Primera Corona 270.095 636.065 102.386 14.642 1.007.215 
Segona Corona 124.102 93.529 866.554 30.202 1.114.330 
Fora RMB 53.305 10.089 24.097 0 88.489 
Total 1.328.366 845.218 1.048.839 60.384 3.290.227 

Font: ATM. 
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Distància mitjana dels desplaçaments per motiu de treball 

Gràfic 2.4.7. 
 

Font: EMO 

En els darrers anys la distància mitjana de desplaçament s’ha anat estabilitzant, amb 

creixements més suaus inferiors al 2%. Tot i això, les previsions indiquen que aquesta 
magnitud continuarà augmentant ja que els municipis de major creixement es localitzen als 
sistemes urbans externs.  

L’increment de la distància de desplaçament lligada a la deslocalització dels llocs de treball 

dels habitatges provoca una major dependència i utilització dels modes motoritzats. 
Aquesta situació també provoca un increment dels costos externs i ambientals.  

La distància dels desplaçaments varia en funció del dia de la setmana. Així, d’aquesta 

manera, els dies feiners predominen els desplaçaments de distància curta, majoritàriament 
interns o dins de l’àmbit de l’RMB.  

 

Demanda per modes de transport 
Fonts d’informació 

S’entén per demanda real d’un mode de transport el nombre de viatgers que l’utilitzen. En 

aquest sentit, si bé en els apartats anteriors les anàlisis de mobilitat s’han centrat en el 

nombre de desplaçaments, en els següents apartats l’anàlisi es realitza sobre cada una de 

les etapes del desplaçament. En aquest sentit, un desplaçament que s’ha realitzat en 

transport públic com a mode principal pot tenir, per exemple, una etapa a peu de més de 5 
minuts, una etapa o viatge en tren, una etapa o viatge en metro i una etapa en bicicleta. 

Les principals fonts d’informació utilitzades en aquest cas són: 

 Validacions dels usuaris: l’ATM recull semestralment en la publicació estadística 

Transmet Xifres les dades de validacions reals recollides per tots els operadors de 
transport públic situats dins l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat.  

 Aforaments en la xarxa viària: pel que fa als modes que no utilitzen sistemes de 
validació cal recórrer a dades d’aforaments situats a la xarxa viària. En aquest sentit 
són dades molt rellevants sobre la distribució territorial de les etapes que es 
realitzen en les principals vies de l’RMB però no ofereixen una informació de qualitat 

sobre el nombre total de les etapes, ja que es desconeix l’origen i destinació de cada 

vehicle aforat així com el seu nombre d’ocupants. 

 

Demanda en transport públic 

L’anàlisi de la demanda del transport públic de l’RMB té en compte tant els modes 

ferroviaris (metro, FGC, rodalies i tramvia) com l’autobús (TMB, antic àmbit EMT, 
Interurbans de la Generalitat de Catalunya i la resta d’autobusos urbans de l’RMB). (Taula 
2.4.10) 

 

Taula 2.4.10. 

Nombre de validacions en els diversos modes a l’RMB (en milions) 

Mode de transport 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2006-

2012 

Metro (TMB) 343,3 345,3 353,4 366,4 376,4 361,7 381,2 389,0 373,5 5,7% 
FGC (1ª corona) 43,0 41,9 43,2 43,2 45,0 44,1 43,2 43,1 39,0 -9,7% 
Rodalies (1ª corona) 20,7 20,7 20,6 22,4 21,8 21,3 19,8 19,2 20,7 0,5% 
Tramvia metropolità 7,7 13,0 16,9 20,9 23,2 23,9 23,8 24,2 23,7 40,2% 
TB (autobusos TMB) 205,0 205,0 207,7 210,5 194,9 196,0 189,4 188,4 180,0 -13,3% 
Resta autobusos EMT 60,3 61,7 66,1 71,6 74,5 73,5 73,4 75,2 73,3 10,9% 
Total 1ª Corona 680,0 687,6 707,9 735,0 735,8 720,5 730,9 739,1 710,1 0,3% 
Resta FGC 33,0 33,1 34,7 35,8 36,1 35,8 36,7 37,4 36,0 3,7% 
Resta Rodalies 93,2 101,9 101,6 94,8 92,6 88,8 83,9 86,9 85,3 -16,0% 
Autobusos Generalitat 26,3 27,2 28,4 29,2 29,4 28,6 30,2 31,1 29,7 4,6% 
Altres autobusos urbans 35,7 37,0 38,0 40,4 41,1 40,6 40,7 40,9 38,7 1,8% 
Total resta STI 188,2 199,2 202,7 199,8 199,2 193,8 191,5 196,4 189,7 -6,4% 
Total 868,2 886,7 910,7 934,8 934,8 914,3 922,3 935,5 899,8 -1,2% 

Font: Transmet Xifres, ATM 
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Evolució de les taxes interanuals de creixement del transport públic (%) 

 

Dins de la 1a. corona el principal mode col·lectiu utilitzat per la població correspon als 
mitjans oferts per TMB, sobretot el metro i en menor mesura l’autobús. Fora de la 1a. 

Corona l’operador principal és Renfe Rodalies.  

L’evolució de la demanda dels últims anys mostra que, després d’una tendència global 

creixent de la demanda total, l’any 2012 s’ha produït un descens significatiu, proper a un 

4% respecte la demanda del 2011, que ha col·locat el global de l’evolució des del 2006 en 
números negatius. Cal destacar que el descens l’any 2012 s’ha produït gairebé en tots els 

modes.  

 

Taula 2.4.11. 

Nom 2006 2008 2010 2012 
Evolució 

2006-2012 

Evolució 

2008-2012 

Demanda global 
de serveis 
d'autobús  
(Milions de 
viatgers/any) 

340,20 339,80 333,70 321,70 -5,4% -5,3% 

Demanda global 
de serveis 
ferroviaris 
(Milions de 
viatgers/any) 

570,40 595,10 588,60 578,10 1,3% -2,9% 

Demanda global 
de transport públic 

910,60 934,90 922,30 899,80 -1,2% -3,8% 

Usuaris regulars 806,94 822,54 788,94 741,61 -8,1% -9,8% 

Total usuaris títols 
socials  

103,72 112,22 133,34 158,19 52,5% 41,0% 

Taxa d'atur 
registrat 

7,44% 8,97% 15,71% 18,43% 147,7% 105,5% 

Font: Transmet xifres. 

 

Tot i la baixada del 2012, entre 2006 i 2012 els modes ferroviaris mantenen un creixement 
global d’un 1,3%, conduït principalment pel metro, el tramvia i els FGC fora de la 1a. 
corona. Pel que fa als autobusos, l’evolució en aquests 6 anys ha estat d’un descens global 

d’un -5,4%, si bé s’ha incrementat de forma notable la demanda a les línies de l’AMB i a les 

línies interurbanes de la Generalitat. (Taula 2.4.11). 

Cal destacar que es fa un ús creixent dels títols socials (més de 45 milions des de l’any 

2006) el qual presenta una correlació alta amb la taxa d’atur (r=0,943). A més a més, cal 

tenir en compte l’efecte de la creació dels títols T-12, T-família nombroses i monoparentals i 
T bonificat aturats. La resta de taxes de variació presenten un comportament semblant amb 
baixades fins el 2009, una recuperació els anys 2010 i 2011 i una forta baixada l’any 2012. 
(Gràfic 2.4.8)  

Sens dubte l’actual crisi econòmica té a veure amb la disminució d’usuaris de transport 

públic tenint en compte, a més, que les dades indiquen que l’any 2012 es dóna una sortida 

important d’immigració, col·lectiu amb un ús del transport públic un 40% superior als usuaris 

nadius, la qual cosa podria haver accentuat la davallada d’aquest any. 

 

Gràfic 2.4.8. 
 

 

Font: Transmet xifres. 

 

Cal destacar que en tot aquest període sí que s’han produït increments destacats en els 

serveis de transport nocturn, tant del metro, que ha assolit amb escreix l’objectiu marcat per 

al 2012, com d’autobusos, amb un increment proper al 50% en el període 2004-2012. 
(Taula 2.4.12) 
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Taula 2.4.12. 

Indicadors de la mobilitat en transport públic de l’RMB 

Indicador 2004 2006 2010 2011 

 

2012 Evol. 

Object. 

pdM 

2012 

Demanda dels serveis ferroviaris de 
Rodalies (milions de viatgers/any) 

114 122 103,7 106,2 105,9 -7,02% 129,6 

Nivell mitjà d'ocupació dels trens de 
Rodalies en el període de 8 a 9h (%) 

- nd - 54% 52%* - <  

Demanda anual del servei de rodalia de la 
línia FGC Llobregat – Anoia (milions de 
viatgers/any) 

2,61 2,77 2,58 2,67 2,46 -5,75% 2,72 

Demanda anual del conjunt de la línia FGC 
Llobregat - Anoia (milions de viatgers/any) 

19,5 20,0 23,0 23,0 21,3 9,23% - 

Demanda del servei de metro TMB 
(milions de viatgers/any) 

343 353 381,2 389,0 373,5 8,80% 374,6 

Demanda diària mitjana del metro de TMB 
de 2h a 5h en dissabte – servei continu - 
(viatgers/nit) 

- - - 22.993 24.173 - 20.000 

Demanda del Metro del Vallès (milions de 
viatgers/any) 

56,3 58,0 57,8 57,4 53,7 -4,62% 66,9 

Demanda de les línies d’autobús 

interurbanes fora l'àmbit AMB d’aportació 

(milions passatgers/any) 
6,46 7,06 6,46 6,53 6,03 -6,66% 9,26 

Demanda dels serveis exprés radials 
d'autobusos interurbans (milions de 
viatgers/any) 

6,77 7,40 8,53 8,93 9,14 35,01% >  

Demanda dels serveis exprés radials 
d'autobusos interurbans que es proposa 
crear o millorar al pdM (milions de 
viatgers/any) 

3,28 3,85 4,23 4,42 4,74 44,51% 5,22 

Demanda dels serveis perimetrals (o 
orvitals) d'autobusos interurbans (milions 
de viatgers/any) 

0,73 0,86 0,93 0,95 0,91 24,66% 1,22 

Demanda de les línies d'autobús 
interurbanes que realitzen serveis nocturns 
fora de l'àmbit AMB (milions de 
viatgers/any) 

0,51 0,59 0,63 0,66 0,57 11,76% 0,95 

Demanda de les línies d'autobús que 
realitzen serveis nocturns en l'àmbit AMB 
(milions de viatgers/any) 

4,00 4,37 5,77 6,00 5,94* 48,50% - 

Indicadors de la mobilitat en transport públic de l’RMB 

Indicador 2004 2006 2010 2011 

 

2012 Evol. 

Object. 

pdM 

2012 

Demanda de línies d'autobús interurbanes 
de connexió amb l'UAB (milions de 
viatgers/any) 

1,05 1,02 0,99 0,97 0,94 10,48% > 

* Dada a maig de 2013. 

Font: 5è Informe de seguiment del PMD 2007 (ATM, Juny 2013) i dades bàsiques de mobilitat de l’Ajuntament 

de Barcelona (2012). 

 

Els darrers 5 anys, el transport urbà ha crescut un 2,4% menys que el transport inteurbà, 
però cal destacar que l’any 2012 ha tingut un comportament clarament diferent i oposat, ja 
que el transport urbà ha caigut més que l’interurbà. 

 

Taula 2.4.13. 

Indicadors de la mobilitat en transport públic a la ciutat de Barcelona 

Mode de transport 2008 2009 2010 2011 2012 
evolució 

08/12 

evolució 

11/12 

Bus TMB  194,87 196 189,44 188,4 179,9 -7,68% -4,51% 

Metro 376,37 361,6 381,22 389 373,5 -0,76% -3,98% 

Total 571,24 557,6 570,66 577,4 553,4 -3,12% -4,16% 

Font: Transmet Xifres. ATM 

 

Pel que fa específicament a la ciutat de Barcelona, en el període 2008-2011 la demanda 
s’havia mantingut globalment constant, si bé presenta una davallada significativa l’any 

2012. En el conjunt d’aquest període el que més han disminuït han estat els autobusos de 

TMB (taula 2.4.13). 
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Demanda en vehicle privat motoritzat 

El vehicle privat és el principal mode de transport utilitzat en els desplaçaments interurbans 
de l’RMB (66%) i el segon en el cas dels desplaçaments urbans (20%) darrera dels modes 

no motoritzats. En global l’any 2012 representa el 33,2% dels desplaçaments de l’RMB.  

No obstant això, la tendència registrada els últims anys ha estat decreixent, sobretot en el 
cas dels desplaçaments intermunicipals on s’ha reduït la IMD prop del 10% els darrers 8 

anys.  

A aquesta situació cal afegir-hi un increment de l’índex d’ocupació dels vehicles privats 

motoritzats de gairebé un 10% durant el període 2004-2012, arribant a 1,34 persones per 
vehicle, l’objectiu establert pel pdM 2007-2012 d’acord amb les dades de l’EMEF. 

 

Taula 2.4.14. 

Indicadors de la mobilitat en vehicle privat de l’RMB 

Indicador 2004 2011 2012 Evolució 

IMD mitjana a la xarxa viària bàsica (vehicles*km i dia) 59.873 - 53.955 -9,88% 

Nivell d'ocupació mitjana del vehicle privat motoritzat en 
desplaçaments per mobilitat quotidiana en dia feiner 
(persones/vehicle) 1,22 1,28 1,34 9,8% 

Font: 5è Informe de seguiment del pdM de l’RMB 2007 (ATM, Juny 2013). 

 

Demanda en modes no motoritzats 

L’ús dels modes no motoritzats correspon bàsicament a desplaçaments interns.  

Durant els últims anys s’ha registrat un increment de la mobilitat a peu i amb bicicleta 

relacionada amb un augment de la pacificació de la xarxa viària i de vies amb condicions de 
prioritat per a aquests modes com les zones 30.  

S’estima que el 2012 el 48,9% dels desplaçaments diaris es realitzen en modes no 
motoritzats, que equival a 7,94 milions de desplaçaments diaris. D’aquests, el 97,5% es 

realitzen a peu i el 2,5% restant en bicicleta. 

En els darrers anys, cal destacar un important increment de l’ús de la bicicleta en els 
desplaçaments quotidians. En el cas des desplaçaments intermunicipals s’ha registrat un 

increment del 4,84% durant el període 2006-2012. Pel que fa als desplaçaments a peu 
s’observa una tendència creixent però molt inferior.  

La mobilitat dels vehicles de passatgers 

A continuació es presenta l’evolució de la mobilitat de l’RMB segons vehicles*km realitzats. 

A la Taula 2.4.15 es recull el comportament de la mobilitat en vehicles*km segons tipologia 
de xarxa (xarxa viària urbana i interurbana i xarxa ferroviària) i tipus de vehicle.  

En general durant el període 2006-2012 s’observa un decreixement progressiu de la 

mobilitat i dels quilòmetres viaris recorreguts sobretot pel turisme i l’autobús discrecional. 

Pel que fa a la moto, creix un 4,9% anual i l’autobús públic un 1,1% anual. El ferrocarril 

incrementa la seva oferta un 30,2% en 6 anys, que equival a un creixement anual del 5,0%. 

Taula 2.4.15. 
Comparativa de la mobilitat de passatgers a l’RMB entre el 2006 i el 2012 per tipus 

de vehicle. 

     Variació 12/06 

vehicles*km 2006 2008 2010 2012 Període Anual 

U
rb

à 

Cotxe 6.042.285.308 6.060.565.336 5.797.187.212 5.422.069.221 -10,2% -1,7% 

Moto 797.619.996 801.072.432 945.648.056 949.159.949 19,0% 3,1% 

Autobús 
públic 

62.601.639 66.308.484 69.083.541 66.410.214 6,0% 1,0% 

Autobús 
discrecional 

85.268.462 80.433.006 69.698.886 64.094.973 -24,8% -4,1% 

Total Urbà 6.987.775.405 7.008.379.258 6.881.617.695 6.501.734.357 -6,9% -1,1% 

In
te

ru
rb

à 

Cotxe 11.625.788.928 11.482.595.413 1.081.667.935 10.612.493.690 -8,7% -1,4% 

Moto 297.928.891 308.748.234 522.097.829 467.407.569 56,8% 9,4% 

Autobús 
públic 

59.380.352 63.308.091 59.680.352 63.308.091 6,6% 1,1% 

Autobús 
discrecional 

85.268.462 80.433.006 67.048.329 73.955.738 -13,2% -2,2% 

Total Urbà 12.068.366.633 11.935.084.744 1.730.494.445 11.217.165.088 -7,0% -1,1% 

Vi
ar

i 

Cotxe 17.668.074.236 17.543.460.749 16.613.866.565 16.034.562.910 -9,2% -1,5% 

Moto 1.095.548.887 1.109.820.666 1.467.745.885 1.416.567.518 29,3% 4,8% 

Autobús 
públic 

121.981.991 129.614.576 128.463.893 129.718.305 6,3% 1,0% 

Autobús 
discrecional 

170.536.923 160.866.012 136.747.215 138.050.711 -19,0% -3,1% 

Total viari 19.056.142.037 18.943.762.003 18.346.823.558 17.718.899.444 -7,0% -1,1% 

FF
C

C
 

Cotxes*km 195.190.454 234.046.603 18.346.823 254.049.877 30,1% 5,0% 

Font ATM. 
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Pel que fa a les diferències segons tipus d’àmbit destaca una marcada reducció de la 

mobilitat urbana dels autobusos discrecionals (-4,1% anual) 2 punts per sobre de la 
interurbana (-2,2%) mentre l’evolució de les motos presenta una tendència més 

accentuada, en aquest cas de creixement, a les vies interurbanes (9,5% anual) en front de 
les urbanes (3,2%). 

Les xifres sobre mobilitat en bicicleta mostren un creixement del 31,4 % per aquest vehicle 
entre els anys 2006 i 2010, i en resulta una xifra estimada per l’any 2010 de 220 milions de 

veh*km. Els creixements entre l’any 2008 i 2010 mostren una estabilització de la mobilitat 

en bicicleta privada i un creixement important en la mobilitat de la bicicleta pública. (Taula 
2.4.16) 

 

Taula 2.4.16. 

Mobilitat en veh*km de la bicicleta entre 2006 i 2010 

100 vehicles*km 2006 2008 2010 

Variació 

2010/200

6 

Urbà Bicicleta privada 105.150 116.620 117.204 11,46% 
Bicicleta pública 0 26.570 30.104 0 

Interurbà  62.250 72.368 72.7305 16,84% 

TOTAL 167.400 215.558 220.038 31,44% 

Font: ATM 
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 INFORMACIÓ I CONEIXEMENT: Per poder fer un seguiment acurat de la mobilitat de 
persones cal disposar de dades de qualitat, ja sigui a partir del Cens o d’una enquesta 

de mobilitat. És necessari realitzar cada 10 anys una enquesta que pugui donar resposta 
a tots els aspectes que defineixen la mobilitat amb una mostra amb suficient 
representació dels diversos territoris de l’RMB que abasti tots els períodes de l’any, tipus 

de dia, usuaris, modes, etc. En una regió turística i amb gran atractiu econòmic com és 
l’RMB, cal poder, a més, aprofundir en la mobilitat de poblacions no residents vinculades 
a l’activitat turística i de negocis.  

 DEMANDA DE MOBILITAT: La demanda de mobilitat global a l’RMB ha seguit una 

tendència progressiva creixent en els darrers anys, tant dels desplaçaments 
intramunicipials com intermunicipals (increment de 390.000 desplaçaments/dia). Tot i 
així, el recorregut total en el conjunt de modes s’ha reduït en 2.000 M veh*km/any (un 
7,5%), minva que s’experimenta sobretot entre 2010 i 2012 i que té un efecte important 

en la disminució de la congestió viària i en la reducció dels impactes ambientals 
associats.  

 MOBILITAT OCUPACIONAL O PERSONAL: El nombre de desplaçaments per mobilitat 
ocupacional ha davallat significativament i ha crescut el de mobilitat personal, fet que ha 
comportat una major dispersió dels desplaçaments, que en fa més difícil la cobertura 
mitjançant serveis de transport públic.  

 

 

 REPARTIMENT MODAL: El transport privat, causant de la major part dels impactes 
negatius de la mobilitat personal, ha perdut pes en la mobilitat total en dies feiners a 
totes les comarques però manté una quota de 33,2%, fet que fa necessari seguir 
apostant per un canvi modal significatiu. El transport públic davalla de forma menys 
significativa, vinculat a la crisi econòmica que pateix la població en general. Els modes 
no motoritzats (peu i bicicleta) augmenten en la mobilitat total dels dies feiners, encara 
que és difícil determinar la tendència en la seva participació sobre el total, que ara és del 
48,9%. 

 MOBILITAT OCUPACIONAL: El transport privat tendeix a reduir la seva quota de 
participació en els desplaçaments de mobilitat ocupacional per situar-se entorn el 47%, 
mentre que el transport públic sembla estabilitzar-se entorn al 30%. 

 TENDÈNCIES DE LA MOBILITAT: La reducció en veh*km dels turismes és especialment 
important a la zona urbana. Cal preparar-se perquè amb la recuperació econòmica es 
mantingui aquesta tendència i la nova mobilitat opti sobretot pel transport públic i la 
bicicleta. 

 OCUPACIÓ DELS VEHICLES: La ocupació mitjana dels vehicles és manté en valors 
baixos en turismes i determinats serveis de transport públic, motiu pel qual el nou pdM 
haurà d’incidir de nou en aquest repte per la importància dels seus efectes en l’eficiència 
del sistema i la reducció de la contaminació. 

 
 

MOBILITAT PASSATGERS - conclusions 
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2.5. Mobilitat de mercaderies 

La mobilitat de mercaderies té una notable importància, no només des d’un punt de vista 

econòmic sinó també per la seva incidència sobre el conjunt de les xarxes de mobilitat i en 
els impactes ambientals de la mobilitat. L’objecte d’aquest apartat és conèixer els principals 

fluxos i la seva distribució sobre el territori, mentre que a l’apartat 2.12 es recullen els 

aspectes vinculats a l’evolució del sector i a les infraestructures de transport. 

La informació estadística corresponent a la mobilitat de mercaderies correspon a 
l’“Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera” (EPTMC) que només 

té en compte els vehicles matriculats a Espanya, que tinguin la consideració de pesats: 
Massa màxima autoritzada (MMA) superior a 6 Tm o capacitat de càrrega superior a 3,5 
TM i en recorreguts intermunicipals. 

Així mateix, s’ha tingut en compte l’estudi Desplegament del pdM: Actuacions estratègiques 

en el sector de mercaderies a l’àmbit de l’RMB (ATM, 2012). 

 

2.5.1.Evolució global de la mobilitat del transport de mercaderies 

L’evolució de la distribució de mercaderies es caracteritza per presentar un creixement 

progressiu fins a 2007 i a partir d’aleshores una disminució de les tones transportades. La 
regressió de l’activitat viscuda en els últims anys, especialment als anys 2008 i 2009, ha 

situat el volum de tones transportades de 2011 al mateix nivell de l’any 2002.  

 

Taula 2.5.1. 

Evolució del transport de mercaderies a Catalunya segons origen-destinació (2005-2010) 

en milions de tones 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var 

05-07% 

Var 

07-10% 

Intern 291,0 292,6 307,6 270,3 226,9 195,7 5,70 -36,38 
Catalunya-Pen.Ibèrica 70,3 76,9 81,9 79,9 67,8 68,0 16,50 -16,97 
Catalunya-Europa 27 24,6 25,2 25,8 22,1 26,6 -6,67 5,56 
Trànsit de pas 33,5 34,7 36,9 38,2 33,6 33,7 10,15 -8,67 
Catalunya-món 79,1 80,8 88,7 85,8 75,2 77,9 12,14 -12,18 
Total 500,9 509,7 540,4 500,2 425,5 402,0 7,89 -25,61 

Font: Transfer. 

La principal disminució dels desplaçaments es produeix en el sector privat, fins a recular 
l’any 2010 als nivells observats el 1999. Aquesta situació està totalment lligada a la crisi 
econòmica en el sector de la construcció a causa de la gran relació entre aquest sector i el 
servei privat.  

L’únic cas on no es registra un creixement negatiu durant el període 1999-2010 és en els 
serveis públics nacionals ja que segueix un comportament estable i fins i tot creixent a 
partir de 2008.  

 

Distància de desplaçaments 

La distància de desplaçaments de les operacions de mercaderies varia, evidentment, en 
funció de l’origen i destinació del transport. En aquest sentit, la distància mitjana dels 
desplaçaments interns a Catalunya és de 73 km, mentre que en els desplaçaments atrets 
de l’exterior i generats cap a fora de Catalunya la distància ronda els 450 km (459 km en el 
cas dels generats i 442 en el cas dels atrets).  

L’evolució d’aquest valor durant la dècada de 1997 – 2007 mostra un progressiu 
decreixement de la distància, tant dels desplaçaments interns com externs. La reducció 
més accentuada es registra en els desplaçaments interns (prop del 10%). 

 

Distribució territorial  

Pràcticament el 80% de les tones transportades en les operacions de distribució de 
mercaderies tenen com a origen i destinació Catalunya, és a dir, són moviments interns. El 
20% restant es distribueix entre desplaçaments generats cap a l’exterior (10,7%) i atrets 

des de fora de Catalunya (9,3%). 

Segons el buidat de l’EPTMC presentat en el “Desplegament del pdM: Actuacions 

estratègiques en el sector de mercaderies a l’àmbit de l’RMB” l’evolució registrada a l’RMB 

durant el període 1997-2007 presenta un increment de l’11% de les tones totals 

transportades, que es reparteix en un  creixement de la càrrega interna del 12% i de l’atreta 

i generada d’entre un 7 i 8% respectivament. Durant els anys 2005-2007 es registra un 
increment més accentuat de les operacions externes, sobretot les atretes (increment del 
10% en 2 anys).  

Pel que fa a la matriu de desplaçaments per àmbits territorials de Catalunya cal destacar 
una forta autocontenció en tots els casos. L’àmbit metropolità és el que mostra una major 

taxa d’operacions, ja que concentra més del 51% de les tones distribuïdes, de les quals el 

85% romanen a l’àmbit territorial.  
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Taula 2.5.2. 

Matriu origen destinació per àmbits territorials (en tones i percentatge de tones) 

 
Alt Pirineu 

i Aran 

Àmbit 

metropolità 

Camp de 

Tarragona 

Comarques 

centrals 

Comarques 

Gironines 

Terres de 

l’Ebre 

Terres de 

Ponent 
Total 

Alt Pirineu i 

Aran 
5.383.142 66.041 6.579 495.420 0 0 312.821 6.264.003 

Àmbit 

Metropolità 
318.208 131.529.509 5.858.282 8.714.016 6.133.807 386.426 3.181.822 156.122.071 

Camp de 

Tarragona 
45.660 6.380.497 24.976.278 1.238.768 672.677 1.026.072 2.382.054 36.722.006 

Comarques 

Centrals 
220.467 7.867.850 1.015.155 17.713.403 1.424.444 111.903 699.483 29.052.705 

Comarques 

Gironines 
17.238 4.402.734 371.129 1.295.085 30.920.052 40.164 251.108 37.297.510 

Terres de 

l’Ebre 
0 415.314 694.839 88.252 111.620 8.913.188 245.787 10.468.000 

Terres de 

Ponent 
542.954 2.918.384 1.825.584 883.282 465.168 237.900 22.675.352 29.548.625 

Total 6.527.669 153.580.331 34.747.847 30.428.226 39.726.768 10.715.653 29.748.426 305.474.920 

 

 Alt Pirineu 

i Aran 

Àmbit 

metropolità. 

Camp de 

Tarragona 

Comarques 

centrals 

Comarques 

Gironines 

Terres de 

l’Ebre 

Terres de 

Ponent 
Total 

Alt Pirineu i 

Aran 
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Àmbit 

Metropolità 
0% 43% 2% 3% 2% 0% 1% 51% 

Camp de 

Tarragona 
0% 2% 8% 0% 0% 0% 1% 12% 

Comarques 

Centrals 
0% 3% 0% 6% 0% 0% 0% 10% 

Comarques 

Gironines 
0% 1% 0% 0% 10% 0% 0% 12% 

Terres de 

l’Ebre 
0% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 3% 

Terres de 

Ponent 
0% 1% 1% 0% 0% 0% 7% 10% 

Total 2% 50% 11% 10% 13% 4% 10% 100% 

Font: Transfer. 

Mode de transport 

El principal mode de transport utilitzat en la distribució de mercaderies és el vehicle 
motoritzat, ja sigui pesant o lleuger, amb un predomini gairebé absolut del 95,42%. Per 
contra, el ferrocarril només s’utilitza en el 4,58% de les operacions de transport de 

mercaderies. (0) 

 

Taula 2.5.3. 

Indicadors de la mobilitat en mercaderies de l’RMB 

 

Objectius Valor 

2006 

Valor 

2008 

Valor 

2010 

Valor 

2011 

Valor 

Obj. 

Obj. 

2006-

2012 

Inc. 

2006-

2010 

Proporció del transport 
interurbà de mercaderies que 
es realitza amb camió (% 
tones*km) 

94,8% 94,7% 95,4% nd 88,3% -6,9% 0,6% 

Proporció del transport 
interurbà de mercaderies que 
es realitza per ferrocarril (% 
tones*km) 

5,2% 5,3% 4,6% nd 11,7% 126,0% -11,6% 

Font: ATM. 

 

A banda de la reducció global que s’ha produït en el conjunt del transport de mercaderies, 
el ferrocarril no només no ha aconseguit incrementar la seva participació, com era l’objectiu 
del pdM 2007-2012, sinó que perd pes relatiu respecte al camió. S’espera una millora de 
l’evolució d’aquest objectiu amb la posada en funcionament de les obres en els accessos al 

Port de Barcelona i en el trajecte amb ample internacional fins a la frontera. 

Segons els resultats de l’EPTMC es pot conèixer el tipus de vehicles utilitzats en la 
distribució de mercaderies. Tot i això, cal tenir en compte que aquesta enquesta només 
analitza els vehicles de més de 3,5 Tm de càrrega útil. Així mateix, aquesta distribució 
presenta diferencies en funció de l’origen i destinació dels desplaçaments.  
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Evolució del tipus de vehicle utilitzat en els desplaçaments interns a Catalunya 
(1997-2007) 

 

En el cas de les operacions de transport internes a Catalunya el principal tipus de vehicle 
utilitzat és el camió rígid, en un 64% de les operacions, seguit dels tràilers, en un 36% de 
les operacions. L’evolució durant el període 1997-2007 mostra un notable increment de tots 
dos tipus de vehicles de mercaderies però molt més accentuat en el cas del camió (Gràfic 
2.5.1). 

 

Gràfic 2.5.1. 

 
 

 Font: Transfer. 

 

Per contra, en les operacions de mercaderies externes, ja siguin generades o atretes, el 
principal tipus de vehicle utilitzat correspon al tràiler. Aquest és el mode escollit en el 77% 
de les operacions. 

En els desplaçaments generats des de Catalunya cap a l’exterior s’utilitza en un 77% els 

tràilers, en un 20% els camions rígids i en un 3% els remolcs. L’evolució registrada en el 

període 1997-2007 mostra un fort creixement de l’ús dels tràilers passant de poc més d’1 

milió d’operacions a gairebé 2,5 milions d’operacions. En segona posició, els camions es 

mantenen estables a l’entorn de les 500.000 operacions. En els desplaçaments generats 

s’observa un comportament molt similar i la mateixa distribució modal.  

La circulació de vehicles pesants es concentra bàsicament en les vies interurbanes. Mentre 
que per la xarxa viària urbana circulen 155.522.686 veh*km en camió per la xarxa 
interurbana n’hi circulen 10 vegades més, 1.614.185.152 veh*km.  

A continuació es presenta els diferents indicadors referents a la distribució de mercaderies 
a l’RMB, on es diferencia el tipus d’operacions realitzades i la xarxa viària.  

 

Taula 2.5.4. 

Indicadors de la mobilitat en mercaderies de l’RMB 

Indicador 2006 2008 2010 2011 2012
1
 

Obj. 

pdM 

2007 

Veh*km de camions a la xarxa 
urbana de l’RMB 

152,4M 155,52M 148,47M  155,52M - 

Veh*km de camions a la xarxa 
interurbana de l’RMB 

1.928,23M 1.772,57M 1.563, 29M  1.614,18M - 

% de trànsit de camions interurbà 
de pas a l’RMB 

11,9% 14,3% 13,1%  13,1% - 

% d’operacions en buit (excepte 

intramunicipals) 
44,2% 43,5% 41,9%  41,0% - 

% d’operacions en buit 

intramunicipals 
48,0% 48,0% 45,9%  - - 

% operacions pures intramunicipals 34,5% 32,0% 27,0%  0,417 - 

% Veh buits intramunicipals (Interns 
i connexió) 

45,5% 44,9% 43,0%  40,0% - 

Mobilitat anual total de vehicles de 
mercaderies pesants + lleugeres 
(milions de vehicles*km / any) 

8.209  7.508   9.253 

Mobilitat anual de vehicles pesants 
de mercaderies en les vies de 
menys de 4 carrils (M vehicles*km / 
any) 

368   311  328 

Proporció de la mobilitat interurbana 
de vehicles pesants de mercaderies 
en vies de menys de 4 carrils (% 
vehicles*km) 

20,6%   22,0%  15,4% 

                                                           

1 4t Informe de seguiment del pdM de l’RMB 2008 (ATM, Juny 2012) 
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Indicadors de la mobilitat en mercaderies de l’RMB 

Indicador 2006 2008 2010 2011 2012
1
 

Obj. 

pdM 

2007 

Proporció de vehicles pesants en 
període nocturn de 22h a 7h en vies 
bàsiques properes a Barcelona 
respecte al total de vehicles pesants 
(%) 

 20,4%    > 

Font: Transfer. 

 

Taula 2.5.5. 

Proporció de vehicles pesants de la xarxa viària de l’RMB 

Indicador 
2008 2009 2010 Var 

08-09 

Var 

09-10 Veh*km % Veh*km % Veh*km % 

Lleugers 47.406.588 90,0% 45.869.931 90,8% 45.387.940 90,9% -3,2% -1,1% 

Pesants 5.267.260 10,0% 4.664.154 9,2% 4.563.154 9,1% -11,5% -2,2% 

Total 52.673.848 100% 50.534.085 100% 49.951.084 100% -4,1% -1,2% 

Font: Transfer. 

 

Pel que fa a la proporció de vehicles pensants es disposa de dades corresponents al mapa 
de trànsit de l’RMB de 2008, 2009 i 2010. Segons els resultats presentats el 10% del trànsit 
de la xarxa viària correspon a vehicles pesants. Tot i això, en els darrers anys la proporció 
de pesants s’ha reduït a un ritme molt més elevat que el flux de vehicles lleugers i les 
dades de 2010 ja indiquen que la proporció de pesants en la xarxa viària de l’RMB és del 

9,1%. 

 

2.5.2.La mobilitat dels vehicles de mercaderies 

L’evolució de la mobilitat de l’RMB segons vehicles*km realitzats. En aquesta 
caracterització s’inclou no només la distribució de mercaderies sinó el conjunt de 

desplaçaments realitzats en la xarxa viària i ferroviària.  

A la 0 es recull el comportament de la mobilitat en vehicles*km segons tipologia de xarxa 
(xarxa viària urbana i interurbana i xarxa ferroviària) i tipus de vehicle. 

En general, durant el període 2006-2012 s’observa un decreixement progressiu de la 

mobilitat i dels quilometres recorreguts, però aquesta reducció és molt superior en vehicles 
pesants (-4,33% anual) que en els vehicles lleugers (-0,94% anual). 

Pel que fa a les diferències segons tipus d’àmbit destaca una marcada reducció de la 

mobilitat urbana del camió (-2,7% anual) però 1,8 punts per sobre de la interurbana (-4,6%) 
mentre l’evolució de les furgonetes presenta una tendència més accentuada en les vies 
urbanes (-1,1% anual) front les interurbanes (-0,7%).  

 

Taula 2.5.6. 

Mobilitat dels vehicles de mercaderies 

Mobilitat 

Mercaderies 

veh*km 

 

 

2006 

 

 

2008 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

Variació 

2006/2012 

Var.  

06-12 

(anual) 

Furgoneta 3.576.644.203 3.469.680.383 3.382.789.131 3.340.000.709 -6,5% -1,1% 
Camió 252.949.676 237.653.407 217.196.000 212.025.166 -16,2% -2,7% 
Total Urbà 3.826.593.879 3.707.333.790 3.599.985.131 3.552.025.875 -7,2% -1,2% 
Furgoneta 2.596.507.042 2.653.981.543 2.502.138.089 2.480.958.854 -4,4% -0,7% 
Camió 1.786.132.267 1.639.528.077 1.329.589.000 1.297.823.065 -27,3% -4,6% 
Total interurbà 4.382.639.309 4.293.509.620 3.831.727.089 3.778.781.919 -13,8% -2,3% 
Furgoneta 6.170.151.245 6.123.661.926 5.884.927.220 5.820.959.564 -5,7% -0,9% 
Camió  2.039.081.943 1.877.181.484 1.546.785.000 1.509.848.231 -25,9% -4,3% 
Total Viari 8.209.233.188 8.000.843.410 7.431.712.220 7.330.807.795 -10,7% -1,8% 
Total FFCC 46.348.951 42.148.735 31.735.921 33.309.997 -28,1% -4,7% 

Font: ATM. 

 

 

http://2.5.2.la/
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 ORIGEN I DESTINACIÓ DE LES MERCADERIES. El fet que el 80% de les tones 
transportades en les operacions de distribució de mercaderies a l’RMB tinguin com a 

origen i destinació Catalunya suposa una dificultat pel seu canvi modal cap al ferrocarril, 
amb l’excepció d’alguns desplaçaments cap als ports. 

 REPARTIMENT MODA.: El 95,4% de les operacions de mercaderies es realitzen en 
vehicle motoritzat i tan sols el 4,6% restant en ferrocarril. Aquestes proporcions són molt 
desfavorables al ferrocarril, que hauria d’augmentar la seva quota de participació 
aprofitant les darreres infraestructures executades i el projecte de corredor del 
mediterrani a mesura que es realitzi. 

 TONES TRANSPORTADES. L’evolució de les tones transportades de mercaderies ha 

presentat un creixement progressiu fins a 2007 i a partir d’aquí s’ha anat reduint 

progressivament fins a registrar al 2012 un volum inferior al de l’any 2002. Amb la 

recuperació econòmica és  molt previsible que la mobilitat de mercaderies torni a créixer 
i cal que ho faci reduint al màxim el seu impacte ambiental, amb un paper important a 
jugar per part del ferrocarril. 

 

 

 EFICIENCIA DELS VEHICLES. La furgoneta ha resistit millor la crisi que el camió, tant 
en l’àmbit urbà com interurbà, però encara té més dificultat que el camió per passar els 
seus desplaçaments al ferrocarril. La reducció significativa de vehicles*km dels dos 
vehicles i la reducció dels seus impactes passa sobretot per una millora de la seva 
eficiència (major ocupació, itineraris més curts, velocitats més regulars). 

 ACTIVITAT LOGÍSTICA. El nucli central de l’RMB (Barcelonès+El Prat) juntament amb 

el Vallès Occidental, concentren la major part de l’activitat logística metropolitana i 

sembla remetre la dispersió territorial de l’activitat logística a conseqüència de la crisi 

immobiliària. Aquesta tendència ha de permetre acostar més logística i centres de 
producció tot reduint els vehicles*km ineficients. 

 

  

MOBILITAT MERCADERIES - conclusions 
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Evolució del parc de vehicles per combustible 

Evolució del parc de turismes per combustible 

2.6. Parc de vehicles 

La dimensió i les característiques del parc de vehicles té una incidència significativa sobre 
l’eficiència i els impactes ambientals del sistema de mobilitat. Aquest apartat recull 
l’evolució del parc. 

El parc de vehicles ha experimentat un creixement d’un 1,49% en el període 2006-2010 tot 
i que amb dos períodes ben diferenciats. Mentre que el període 2006-2008 creixia el 
3,14%, entre l’any 2008 i 2010, la tendència es va invertir, amb un valor de -0,12%. 

El nombre de vehicles censats l’any 2010 ha ascendit als 3,2 M de vehicles, dels quals el 
86,5% són privats motoritzats (turismes, ciclomotors i motocicletes), el 13,3% transporten 
mercaderies (lleugeres i pesant) i un 0,2% són autobusos. 

Tot i que el 58% dels vehicles utilitzen gasolina, entre el 2006 i el 2010 es va mantenir la 
tendència observada de disminució del parc de vehicles de gasolina i l’augment del parc de 
vehicles de dièsel per a totes les tipologies de vehicles. (Gràfic 2.6.1) 

 

Gràfic 2.6.1. 

 

Font: Icerdà. 

Per a l’elaboració d’aquest capítol s’han utilitzat les dades desagregades del parc de l’RMB 
de l’any 2010, així mateix en el document annex del pdM, “Avaluació de l’efectivitat en la 
reducció dels consums energètics i les emissions en els escenaris prospectius i subàmbits 
de les mesures proposades en el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana” es 
poden trobar dades desagregades per a l’any 2012. 

 

Vehicle privat motoritzat 

El parc de vehicles privats motoritzats el conformen 2,77M de vehicles, dels quals el 76% 
són turismes, ciclomotors i motocicletes. La major part d’aquests utilitzen la gasolina (65%) 
donat que ciclomotors i motocicletes no utilitzen el dièsel 

Turismes 

Es constata que el parc de turismes ha disminuït lleugerament el seu volum en el bienni 
2008-2010 (-0,25%), fet que ha accentuat la dieselització del parc (mentre els turismes 
dièsel han augmentat un 2,50%, els turismes de gasolina han disminuït un 2,48%). (Gràfic 
2.6.2) 

 

Gràfic 2.6.2. 

 

 

Font: Icerdà. 
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Turismes amb gasolina per tipus de normativa 2010 

Evolució dels turismes amb gasolina per tipus de normativa 

Les dades publicades per la DGT per a l’any 2012, han accentuat la tendència a la 
disminució del parc, passant del -0,25% al -3,27% en el període 2010-2012, mentre que es 
pot avançar que el repartiment gasolina dièsel pràcticament no ha canviat. 

El 31,4% dels turismes que utilitzen gasolina són vehicles amb una normativa anterior a la 
EURO I (91/441/EEC) aplicable al període 1992 -1996, considerats, doncs, molt envellits i 
altament contaminants.(Gràfic 2.6.3) 

 

Gràfic 2.6.3. 

 

Font: Icerdà. 

 

Gràfic 2.6.4. 

 

Font: Icerdà. 

 

El ritme d’adaptació del parc de turismes de gasolina a les noves normatives s’ha alentit a 
l’últim bienni. Els vehicles amb motors més antics (Pre-ECE) han passat d’un decreixement 
anual del -4,5% al període 2006-2008 al -2,1% de 2008 a 2010, mantingut amb una quota a 
l’entorn del 14% dels turismes de gasolina. 

El parc de turismes dièsel es troba més actualitzat que el de gasolina. Un 40% dels 
vehicles que utilitzen el dièsel tenen  motor amb normativa EURO IV. 
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Turismes dièsel per tipus de normativa 2010 

Gràfic 2.6.5. 

 

 

Font: Icerdà. 

 

D’altra banda, les ajudes públiques ofertes per a l’adquisició de vehicles híbrids ha fet que 
es passi dels 323 vehicles censats l’any 2008 als 1.376 l’any 2010, que la fa la tipologia de 
turisme amb un màxim creixement en el període 2006-2010. L’any 2012 s’estima que el 
parc d’híbrids ha crescut fins als 2.224 vehicles, que tanmateix tan sols resulten ser un 
0,1% del total. 

Índex de motorització 

L’índex de motorització, entès com el quocient entre el nombre de turismes dividit per la 
població, i expressat en tant per miler, presenta una evolució força estable en el conjunt de 
l’RMB, fins al punt que en el període 1998-2009, l’evolució d’aquesta variable ha sofert una 
disminució de l’1,5% d’acord amb l’evolució que proposava el pdM 2007-2012. 

La motorització dels 164 municipis de l’RMB mostra que els valors més baixos es troben a 
les zones més denses i forma una figura molt semblant a la de la densitat de 
població.(Mapa 2.6.1) Així doncs, el nucli central està format pel Baix Llobregat i el 
Barcelonès; al nord, fins a Terrassa i Sabadell té valors inferiors als 500 veh/1.000 hab. i 
per l’altra banda destaca l’Alt Penedès, el nord del Garraf i el Vallès Oriental, amb molts 
municipis per sobre dels 500 veh/1000 hab. Totes les taxes, excepte les del nucli central, 
són força elevades (Mapa 2.6.2). Tanmateix, els darrers anys tots els àmbits han sofert 
disminucions de la taxa de motorització. 

 

Taula 2.6.1. 

Evolució de la motorització de l’RMB en els períodes 1991-1998-2006-2009-2012 

Àmbit 1991 1998 2006 2009 2012 

Barcelona 388,7 424,4 375,4 369,5 360,8 
A1 309,8 386,8 379,0 376,2 395,6 
A2 347,7 424,0 454,1 458,4 474,0 
Caldes de M. 401,7 492,2 510,1 511,3 515,4 
Mataró 435,2 435,2 434,4 440,6 480,0 
Martorell 354,9 484,6 498,3 505,6 513,2 
Sabadell 353,1 451,2 456,4 456,9 488,0 
Terrassa 375,7 447,0 459,6 456,6 488,8 
Granollers 392,3 483,4 498,6 495,7 506,9 
Vilafranca 386,7 468,0 534,9 580,6 590,2 
Vilanova 354,7 415,0 422,4 422,0 448,2 
Total RMB 360,6 425,5 418,2 419,0 431,1 

Font: ISA del pdI 2011-2020. 
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Mapa 2.6.1. Motorització als municipis de l’RMB (turismes/1.000 hab) 

Font: Idescat 
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Mapa 2.6.2. Variació motorització 2009-2012 

Font: Idescat 
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Evolució del parc de motocicletes i ciclomotors 

Motocicletes i ciclomotors per tipus de normativa 2010 

Motocicletes i ciclomotors 

En el període 2006-2010, el parc de motocicletes ha estat el que ha experimentat un 
augment més significatiu de tot el parc (5,16% anual). Tanmateix, les últimes dades de la 
DGT no mostren un canvi que corrobori aquesta tendència ja que en el període 2010-2012 
ha disminuït un -0,33%.  

En el cas dels ciclomotors, el parc ha disminuït un 3,35% anual durant el període 2008-
2010. Cal destacar que el 65% dels ciclomotors utilitza gasolina amb normativa 97/24/EC o 
convencional, mentre que aquest percentatge entre les motocicletes, de dos i quatre temps, 
disminueix al 51%. 

 

Gràfic 2.6.6. 

 

Font: Icerdà. 

Gràfic 2.6.7. 

 

 

Font: I. Cerdà. 

 

 

Vehicles de mercaderies 

El parc de vehicles de mercaderies ha crescut un 0,96% en el període 2006-2010 passant 
de 417.000 a 425.000 vehicles, tot i que en dos períodes ben diferenciats. Mentre que el 
període 2006-2008 experimentava un creixement anual del 2,67%, entre l’any 2008 i 2010 
la tendència es va invertir amb un descens del -1,62% (afectant principalment els vehicles 
pesants amb un -3,15%). Per l’any 2012 s’estima el parc total de mercaderies en 412.000 
vehicles mantenint, així, la reducció del parc iniciada l’any 2008. 
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Evolució del parc de vehicles de mercaderies Ritme de creixement anual del parc de vehicles de mercaderies 

Gràfic 2.6.8. 

 

Font: Icerdà. 

 

Els vehicles de mercaderies lleugeres, que són majoritàriament dièsel, han augmentat un 
1,4% anual en el període 2006-2010. Com de costum, es detecten dos períodes ben 
diferenciats: entre 2006 i 2008 augmentaren un 2.79%, mentre que en el període 2008-
2010 han disminuït un 1,52%. En canvi, els vehicles amb gasolina han disminuït de forma 
progressiva al llarg de 2006-2010. 

Gràfic 2.6.9. 

 

Font: Icerdà. 
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Evolució del parc de mercaderies lleugeres per combustible Parc de vehicles de mercaderies 2010 per normativa 

Gràfic 2.6.10. 

 

Font: Icerdà. 

 

Cal destacar l’elevada utilització de motors dièsel més antics (convencional, Euro I i Euro II) 
per part dels vehicles pesants, fet que genera una elevada emissió de gasos contaminants 
a l’atmosfera. Per substituir el dièsel en els vehicles pesants s’ha fomentat l’ús del gas 
natural a partir de diverses ajudes públiques que han fet incrementar-ne el parc, i passar de 
61 a 319 vehicles dels anys 2008 al 2010. Posteriorment s’ha detectat una aturada en la 
introducció de vehicles de gas natural en les flotes de pesants, i s’estima que l’any 2012 
aquests vehicles poden tan sols arribar a l’entorn de 400 unitats. 

El 45% dels vehicles de mercaderies que utilitzen gasolina o dièsel són anteriors a la 
normativa Euro III, percentatge que arriba al 100% en el cas dels pesants de gasolina 

Gràfic 2.6.11. 

 

Font: Icerdà. 

 

 Autobusos 

La flota d’autobusos ha augmentat a un ritme del 3,29% interanual, especialment en el 
període 2006-2008 (5,81%), amb un increment de 5.118 a 5.826 autobusos entre el 2006 i 
el 2010. Destaca el fet que el 59% del parc d’autobusos són discrecionals que 
majoritàriament realitzen recorreguts interurbans (vegeu apartat 2.11). Per l’any 2012 s’ha 
detectat una reducció del parc que s’estima que quedarà en 5.656 unitats. 
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Taula 2.6.2. 

Evolució de la tipologia d’autobusos 

Parc 2006 2008 2010 

Autobusos discrecionals 3.015 3.375 3.432 
Autobusos regulars 2.103 2.355 2.395 
Total 5.118 5.730 5.826 

Font: SENER. 

El parc continua dominat pels vehicles dièsel, encara que cal destacar l’impuls que en el 
període 2008-2010 han provocat la implantació de tecnologies alternatives com el 
biodièsel, el gas natural i els vehicles híbrids. 

Els vehicles híbrids poden utilitzar el motor elèctric en els centres urbans, i el motor dièsel, 
que pot funcionar amb biodièsel, a la resta del seu recorregut. Per les característiques de 
les flotes d’autobusos interurbans de l’RMB, els vehicles híbrids poden ser idonis tant per 
als serveis regulars com discrecionals. 

 

Gràfic 2.6.12. 

Evolució del parc d’autobusos 

 

Font: Icerdà. 

Material ferroviari 

El parc mòbil del sistema ferroviari està compost d’aproximadament unes 485 unitats 
ferroviàries en servei l’any 2012. La major part d’aquestes sèries formen part del servei de 
metro i rodalies. En el cas de rodalies, l’any 2006 es va iniciar un fort procés de renovació 
amb la compra de 71 trens Civia d’última generació. 

 

Taula 2.6.3. 

Parc mòbil del sistema ferroviari 

Sèrie Any d’entrada en servei N.d’unitats 

FGC 

Línia del Vallès 
111 1983 20 

112 1995 16 
 2003 6 
Línia Llobregat-Anoia 
213 1999 20 
 2005 13 

 2008 9 
Subotal  84 
Renfe Rodalies de Catalunya   
450 1994 4 
451 1994 12 
447 1993 49 
 1995 38 
 1998 24 
463 2006 13 
464 2007 14 
465 2008 44 
Subotal  198   
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Parc mòbil del sistema ferroviari 

Sèrie Any d’entrada en 

servei 

N.d’unitats 

TMB   
200 1992 6 
2100 1997 15 
3000 1986 18 
4000 1987 24 
5000 2005 39 
6000 2007 10 
9000 2006 50 
Subtotal  162 
TRAM   

111 2004 19 
111 2011 4 
211 2004 18 
Subtotal  41 
Total  485 

Font: ATM. 

 

Bicicletes 

L’any 2010 el parc de bicicletes se situa prop dels 1,6 milions de bicicletes, de les quals 
6.000 corresponen a la bicicleta pública del servei de Bicing de Barcelona. 

El parc es va incrementar de forma notable en el període 2006 – 2008 amb augments 
anuals del 24%. En canvi, en el període 2008-2010 l’increment es redueix al 4%. Així, de 
2006 a 2010, el parc augmenta en unes 600.000 unitats. 

 

Gràfic 2.6.13. 

Evolució del parc de bicicletes 

 

Font: SENER. 

 

L’energia en el sistema de mobilitat 

Actualment, el transport consumeix el 31% de l’energia a la UE-25, el 42% a Espanya i el 
41% a Catalunya. A més, és el sector menys eficient de la UE, ja que és l’únic que no ha 
estat capaç de disminuir la seva intensitat energètica entre 1990 i 2000, malgrat la millora 
significativa en l’eficiència dels motors de combustió interna. 
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Variació en l’estructura del consum energètic associat a la mobilitat a Catalunya 

Gràfic 2.6.14. 

Font: Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012 – 2020.  

 

Malgrat petites variacions, l’estructura de consum energètic s’ha mantingut pràcticament 
estable en aquest període, amb un clar predomini de les fonts provinents del petroli. El 
descens en termes absoluts del consum energètic d’aquestes fonts derivades del petroli no 
ha obeït tant a un transvasament cap a altres combustibles més eficients des del punt de 
vista ambiental, sinó a la davallada global en el consum de combustible derivat de l’actual 
situació econòmica. S’observa, això sí, una progressiva, però lenta, entrada de 
combustibles minoritaris com poden ser el GLP, l’electricitat o el biodièsel. 

En el moment de redacció i aprovació del pdM 2007-2012 el biodièsel estava considerat un 
combustible clau per a potenciar un canvi en el model de consum de combustible associat 
al transport. Tanmateix, l’ús d’aquest combustible generava dubtes donada la seva relació 
amb una disminució de la producció alimentària i el seu perjudici relacionat amb les 
emissions, fins i tot superior als combustibles convencionals. Actualment, l’aparició dels 
biocombustibles de segona generació permet suposar una recuperació del consum 
d’aquests combustibles els propers anys.  

Com es pot comprovar, l’evolució del consum energètic de la mobilitat de l’RMB ha seguit 
un patró semblant al de Catalunya on els combustibles alternatius continuen tenint un pes 
molt petit a causa de la molt lenta introducció dels vehicles que els utilitzen. 

 

Taula 2.6.4. 

Evolució del consum energètic per tipus de combustible a l’RMB (unitats: tep/any) 

Combustible 2006 2008 2010 ∆%06-10 

Gasolina 658.471 595.768 527.234 -5,41% 

Diesel 1.413.416 1.405.345 1.339.248 -1,34% 

GLP 0 415 688 0,00% 

Gas Natural 6.418 7.295 9.102 9,13% 

Electricitat 54.498 63.212 67.207 5,38% 

Biodiesel 6.493 33.166 34.740 52,09% 

Hidrogen 0 0 0 0,00% 

Total 2.139.296 2.105.201 1.978.218 -1,94% 

Font: Icerdà 
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PARC DE VEHICLES - conclusions 
 

 EVOLUCIÓ DEL PARC: El parc de vehicles ha experimentat un creixement d’un 1,49% 

tot i que amb dos períodes ben diferenciats. Mentre que el període 2006-2008 s’ha 

experimentat un creixement del 3,14%, en el lapse 2008 a 2010, la tendència es va 
invertir, amb -0,12%. Aquest alentiment, que es manté fins l’any 2012, està comportant 
un envelliment del parc automobilístic de l’RMB amb conseqüències negatives sobre la 

qualitat de l’aire i l’eficiència energètica. 

 COMBUSTIBLES: Es manté la tendència observada en els turismes de disminució del 
parc de vehicles de gasolina i l’augment del parc de vehicles de dièsel de manera que a 

curt termini es poden mantenir els nivells actuals d’emissió de NO2 derivats de la 
circulació d’aquests vehicles, fet que comporta que calgui realitzar mesures que en 
redueixin l’ús, especialment a l’àmbit urbà. 

 EVOLUCIÓ DEL PARC: El parc de turismes ha disminuït lleugerament el bienni 2008-
2010 (-0,25% anual). Les últimes dades publicades per la DGT l’any 2012, han 

accentuat aquesta tendència passant del -0,25% al -3,27% el període 2010-2012. 
Aquesta tendència suposa una oportunitat de cara a captar usuaris del transport públic 
que no s’ha de desaprofitar.  

 PARC DE MOTOCICLETES: El parc de motocicletes ha estat el que més ha augmentat 
de tot el parc (5,16% anual). Tanmateix, les últimes dades de la DGT, indiquen un canvi 
de tendència ja que en el període 2010-2012 ha disminuït un -0,33%. Aquest parc, però, 
fins a l’actualitat gairebé no ha evolucionat des del punt de vista energètic; cal, doncs, 
orientar-lo cap a l’energia elèctrica, avui per avui l’energia de futur més raonable per a 
aquests vehicles. 

 

 

 

 VEHICLES DE MERCADERIES: Els vehicles de mercaderies han estat els que més han 
disminuït en el període 2008-2010, amb un descens del -1,62% (afectant principalment 
als vehicles pesants amb un -3,15%). Ara bé el parc no sembla tenir una alternativa 
energètica eficient a curt termini que no sigui la renovació dels motors i la introducció de 
noves tecnologies, a banda d’aspectes del pes dels materials i de la seva forma 
aerodinàmica. 

 PARC D’AUTOBUSOS: La flota d’autobusos ha augmentat a un ritme del 3,29% 

interanual, especialment en el període 2006-2008 (5,81%), passant de 5.118 a 5.826 
autobusos de 2006 a 2010. El 59% del parc d’autobusos són discrecionals que 
majoritàriament realitzen recorreguts interurbans. És en els vehicles de servei regular on 
s’ha produït una major renovació de la flota i millora dels vehicles més antics, que sens 
dubte cal mantenir, fins i tot en l’actual època de crisi. Cal mantenir aquesta tendència 
de renovació i involucrar també els vehicles de serveis discrecionals. 

 MODEL ENERGÈTIC DE LA MOBILITAT. En el marc actual cal tenir present la 
necessitat d’apostar per un parc de vehicles que representi un model energètic de la 
mobilitat alternatiu a l’actual basat en els combustibles fòssils (bàsicament el petroli), 
que incita a accelerar la renovació del parc cap a vehicles cada cop menys contaminats 
i, alhora, estimular-ne l’ús eficient . Per tant, des del marc de la planificació de la 
mobilitat, esdevé cabdal preveure aquelles mesures relatives al parc de vehicles que 
permetin promoure aquest canvi de model energètic. 
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2.7. Xarxa viària 

Aquest apartat descriu la configuració bàsica de la xarxa viària i el seu ús, n’analitza els 
diferents mecanismes de gestió en curs i realitza una diagnosi global del seu funcionament. 
Alhora, s’analitza també les infraestructures viàries específiques per al transport públic, 

deixant per a l’apartat 2.9 l’anàlisi de la xarxa per a no motoritzats, que en bona part es 
correspon amb la xarxa viària urbana. 

Els continguts d’aquest apartat són en bona part extrets de l’informe “Diagnosi de la xarxa 
viària de l'RMB (Mcrit, 2013) 

.  

2.7.1. Classificació de la xarxa viària 

El medi físic ha condicionat els assentaments a l’RMB i també la localització de les seves 

infraestructures, que s’han situat en els canals de comunicació més adients i han format el 

dibuix de la seva estructura actual. Les infraestructures viàries recorren tot el territori i 
uneixen totes les poblacions i tots els assentaments; les infraestructures ferroviàries, que 
neixen el segle XIX, només connecten els corredors més importants de la regió. 

Les infraestructures de transport són un element imprescindible i estratègic per al 
desenvolupament econòmic d’una zona, ja que la seva implantació afecta l’estructura de 

costos de les empreses i proporciona noves oportunitats a l’activitat econòmica. Alguns 
projectes que estan fent de l’RMB un centre d’activitats logístiques d’influència europea i 
mundial poden xocar, però, amb l’impacte ambiental negatiu que generen.  

No és objecte del Pla Director de Mobilitat la definició de les noves infraestructures viàries 
ni ferroviàries; és competència del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) 
la proposta global de les xarxes de transport, del Pla Territorial de l’RMB la proposta més 
encaixada de la viària i del Pla Director d’Infraestructures la ferroviària. No obstant això, sí 

que pertoca al PDM detectar les disfuncions i els impactes negatius que l’actual xarxa 

presenta, tant en termes de nivell de servei com d’accessibilitat i medi ambient, i fer 

propostes que ho corregeixin.   

A gener de 2013 l’RMB disposa d’una xarxa de carreteres amb una longitud de 2.052 km, 

52 km més que l’any 2006. 

A la taula 2.7.1 i al Mapa 2.7.2 es mostra la longitud de cadascuna de les actuacions que 
han entrat en servei entre 2007 i 2012. 

Taula 2.7.1. 

Actuacions a la xarxa viària entre 2007 i 2012 

Actuacions Longitud (km) 

Ronda Nord de Granollers 4,6 

Soterrament C-17 a Montcada i Reixac 0,8 

Enllaç i vial d’accés a l’aeroport 2,8 

Variant de Sant Sadurní d’Anoia 1,4 

B-40 entre Abrera i Olesa 2,2 

B-40 entre Viladecavalls i Terrassa 4,8 

Perllongament C-32 entre Tordera i Palafolls 3,3 

Ronda Oest de Sabadell 2,5 

Eix Diagonal 22,6 

Carril Bus-VAO de la C-58 6,7 

Total 51,7 

Font: Mcrit. 

 

Algunes d’aquestes actuacions formaven part del conveni signat entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (actual Departament de Territori i Sostenibilitat) i el 
Ministeri de Foment el 27 d’octubre de 2005, que comprometia les dues parts en la 

realització d’una sèrie d’actuacions viàries entre 2006 i 2012. El conveni datava i 

pressupostava l’execució d’actuacions prioritàries a la xarxa viària catalana i acordava el 
canvi de titularitat d’alguns trams de carreteres. S’establia un pressupost de les dues 

administracions de més de 7.300 M€ a tot Catalunya entre 2006 i 2012, per més d’un 

centenar d’actuacions de desdoblament, condicionament i millora. A l’RMB, el pressupost 
fixat era de més de 1.300 M€. 

La irrupció de la crisi econòmica ha restringit enormement els pressupostos públics els 
darrers anys, de manera que l’estat d’execució de les actuacions compromeses en aquell 
conveni, que sumava 292 km en total, s’ha reduït de forma significativa. 
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L’any 2012 la titularitat de gairebé la meitat de la xarxa de l’RMB correspon a la Generalitat 

(1.010 km). El Ministeri de Foment gestiona quasi el 14% de la xarxa viària (283 km) i la 
Diputació de Barcelona el 36% (749 km). Respecte a l’any 2006, la Generalitat ha 

incrementat 8 punts mentre que la Diputació n’ha perdut 6 i l’Estat 2. (Mapa 2.7.1) 

Les Rondes de Barcelona són un cas particular, on 3 administracions se’n reparteixen la 

titularitat: l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. El tram de l’Ajuntament (Ronda 

Litoral entre el nus de la Trinitat i el Port) s’ha inclòs a totes les anàlisis tot i que 

tècnicament no pertany a la xarxa de carreteres  

La Generalitat estableix una sistematització de la xarxa viària catalana, introduint-hi una 
classificació en funció de les característiques del trànsit al qual serveix de suport i que 
agrupa les carreteres en tres categories: xarxa bàsica, comarcal i local.(Taula 2.7.2 i Mapa 
2.7.3) 

Taula 2.7.2. 

Longitud de la xarxa viària segons funcionalitat 

Funcionalitat de la xarxa Longitud (km) % 

Xarxa Bàsica 739,7 36,1% 

Xarxa Comarcal 548,0 26,7% 

Xarxa Local 749,0 36,5% 

Ronda Litoral (Ajt.)1 15,1 0,7% 

Total 2.051,8 100,0% 

1. Hi ha 15,1 km de Ronda Litoral que pertanyen oficialment a la Xarxa Local perquè estan gestionats per 
l’Ajuntament de Barcelona però que a efectes d’aquest document es consideren una carretera 

Font: Mcrit.  
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Font: Mcrit  

Mapa 2.7.1. Titularitat de la xarxa viària 
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Mapa 2.7.1.0Actuacions realitzades entre 2007 i 2012 a la xarxa viària Mapa 2.7.2. Actuacions realitzades entre 2007 i 2012 a la xarxa viària 

Font: ATM 
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Font: Mcrit 
  

Mapa 2.7.3. Classificació funcional de la xarxa viària de l’RMB 
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Accessos confrontants a la C-17 entre Granollers Nord i la Garriga 

Nombre de carrils 

A continuació es mostra una altra classificació funcional de la xarxa viaria feta per a la xarxa 
de l’RMB que té en compte la Llei de Carreteres (25/1988) i l’article 5 de la Llei de 

carreteres que regula la classificació tècnica de les carreteres de titularitat de la Generalitat 
(vegeu Mapa 2.7.4 Classificació tècnica de la xarxa viària de l’RMB.) 

Altres criteris de classificació de la xarxa viària des d’un punt de vista tècnic ho fan a través 

del nombre de carrils, que en determina la capacitat, i els pendents, factor crucial per als 
vehicles pesants i les bicicletes. El nombre de carrils determina la capacitat de les vies. El 
26% de la xarxa viària té 4 o més carrils: l’11,6% presenta secció 2+2, el 12,9% secció 3+3 i 

únicament l’1,5% de les vies té secció 4+4.(Taula 2.7.3 i Figura 2.7.2) 

 

Taula 2.7.3. 

Longitud de la xarxa per nombre de carrils 

Nombre de carrils 

(en els dos sentits) 
Longitud (km) % 

2 1.522,0 74,0% 
4 238,2 11,6% 
6 266,4 12,9% 
8 30,8 1,5% 

Total 2.057,4 100% 

Font: Mcrit. 

 

La segregació de la xarxa viària és un concepte lligat a la seguretat. S’estableix que les 
carreteres de 4 o més carrils amb velocitats de projecte altes haurien de ser completament 
segregades (calçades separades per una mitjana o element tipus “New jersey”, sense 

accessos directes a les propietats confrontants i enllaços a diferent nivell amb altres 
carreteres). A l’RMB hi ha algunes carreteres que presenten disfuncions en aquest sentit, 

amb dos casos destacats d’accessos confrontants com poden ser la C-17 i la C-31 . 

En base al Pla de Seguretat de Passos de Nivell, el 15 de novembre de 2004 la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri de Foment signen un acord per a la supressió de 24 passos a 
nivell a Catalunya. El conveni tenia una vigència de 6 anys i establia 6 passos a nivell que 
s’havien d’eliminar a l’RMB. Tots ells han estat eliminats i actualment només existeix un pas 

a nivell en un tram de carretera interurbana, la BP-5107 (gestionada per la Diputació de 
Barcelona) al terme municipal de La Garriga. 

 

 

 

Figura 2.7.1.  

Font: Mcrit. 

 

Figura 2.7.2. 

 

Font: Mcrit. 
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 Mapa 2.7.2. Classificació tècnica de la xarxa viària de  

Mapa 2.7.4. Classificació tècnica de la xarxa viària de l’RMB  

Font: ATM 



 

 

 

104 

 
Pl

a 
D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ilit

at
 2

01
3-

20
18

 
D

ia
gn

os
i 

104 

Xarxa de vies d’alta capacitat de Catalunya i l’RMB 

2.7.2.Peatges 

A l’RMB hi ha 524 km de vies d’alta capacitat (4 o més carrils), 268 dels quals amb peatge 
directe i 256 km lliures de peatge directe. L’RMB té el 42% del total de longitud de vies 

d’alta capacitat de Catalunya (Taula 2.7.4). El 51% de la xarxa d’alta capacitat, tant 

catalana com de l’RMB és de peatge directe. 

 

Taula 2.7.4. 

Vies d’alta capacitat amb i sense peatge 

 
Catalunya RMB % RMB/CAT 

Longitud autopistes de peatge directe 635 268 42,2% 
Longitud Vies d’alta capacitat lliures de peatge directe 602 256 42,5% 
Longitud peatge/Longitud total de vies d’alta capacitat 51,3% 51,2% - 
Total 1.237 524 42,4% 

Font: Mcrit. 

 

A la Figura 2.7.3 es mostra un mapa amb la xarxa de vies d’alta capacitat de Catalunya que 

estan sota peatge directe diferenciant cadascun dels trams per la concessionària que 
l’explota. 

Les tarifes de peatge responen als requeriments de rendibilitat financera de cada concessió 
de manera independent, i per tant el sistema de tarifes a Catalunya presenta 
heterogeneïtats significatives (vegeu Figura 2.7.4) que en dificulten una gestió eficient de 
cara a una política de tarificació que fomenti l’ús sostenible del vehicle privat.  

Cal tenir present, a més, que alguna de les vies de peatge, com que no tenen un itinerari 
alternatiu senzill, generen una situació diferenciada per corredors per aquest motiu. 

Els túnels del Cadi, Vallvidrera i Garraf, amb un cost d’inversió molt alt, tenen una tarifa 

quilomètrica també molt superior a la resta de vies. L’efecte s’accentua si es té en compte 
estrictament el tram de pagament de cada concessió en lloc de la longitud de concessió 
completa.  

 

Figura 2.7.3.  

 

Font: Mcrit.  

 

En el Gràfic 2.7.1 s’observa com els tres corredors mencionats (Cadí, Vallvidrera i Garraf 

marcats en verd) es troben entre les 6 autopistes amb tarifa quilomètrica més cara de tot 
l’Estat. La més cara comparativament és el túnel de Sóller, a Mallorca. 
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Peatge quilomètric a Catalunya (tram de pagament) 

Preu per Km en les autopistes de peatge a Espanya (tram de pagament) 

Figura 2.7.4. 

Font: Mcrit. 

 

La tarificació com a instrument de gestió.  

Bonificacions i descomptes actuals  

L’any 2009 es redacta un estudi encarregat per l’ATM “Elaboració d’una proposta a curt 

termini per a la reordenació del sistema de peatges com a instruments de gestió de la 
mobilitat a l’RMB” on s’arriba a la conclusió que s’han de suggerir una sèrie de bonificacions 

i descomptes per als vehicles d’alta ocupació (VAO≥3 ocupants), de baixa emissió de CO2 
(ECO), i recurrents (>16 viatges/mes), tots ells del 20%, i una variació tarifària segons l’hora 

del dia i el tipus de dia de +/-5%, de forma que tots els descomptes sumats no arribessin 
mai a la gratuïtat complerta del peatge (màxim 65% de descompte). 

Finalment, des de l’1 de gener de 2012 les polítiques de mobilitat sostenible aprovades pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Decret 427/2011) consisteixen a 
aplicar als peatges de les autopistes de la seva titularitat (C-16, C-32, C-33), és a dir, totes 
menys les AP-7 i AP-2 una estructura tarifaria que aposta decididament pels descomptes 
per alta ocupació (VAO 3 o més ocupants) dels vehicles i a més considera el seu nivell 
d’emissió de CO2 (ECO) i la recurrència dels usuaris. 

Polítiques de descompte actual 

A la xarxa d’autopistes catalana s’apliquen diferents sistemes de descompte segons la via. 

D’una banda hi ha els sistemes de bonificació per a residents (per exemple, els residents al 
Berguedà i la Cerdanya no paguen per utilitzar el Túnel del Cadí). Aquest sistema s’està 

reconsiderant perquè, per exemple, en el cas dels Túnels del Cadí, és poc justificable que 
una persona que viu al Bages i treballi a la Cerdanya hagi de pagar per utilitzar el Túnel del 
Cadí i en canvi la mateixa persona residint al Berguedà no el pagui.  

La resta de descomptes aplicats a la xarxa catalana des de l’any 2012 són per a usuaris 

recurrents, vehicles d’alta ocupació (VAO), vehicles de baixa emissió (ECO) i segons l’hora 

del dia (descompte a les hores vall). Aquests nous sistemes volen promoure un ús més 
eficient i sostenible del vehicle privat. 

La Taula 2.7.5 resumeix la política de descomptes aplicada sobre l’usuari segons l’autopista 

per què es circula. Com es pot apreciar, l’aplicació dels descomptes és diferent a cada 

autopista, la qual cosa pot generar confusió entre els usuaris; a més, en el cas de l’AP-7 i 
l’AP-2 no existeix cap descompte, a banda dels que pugui realitzar la concessionària, en 
general per a usuaris recurrents. A l’RMB, tot i la millora del sistema cap a uns peatges que 

promouen un ús més sostenible del vehicle privat, encara cal avançar cap a un sistema 
més homogeni i aplicat en totes les autopistes. 

 

Gràfic 2.7.1. 

Escenari tarifari català

0,68

1,44

0,16
0,13 0,12 0,10 0,09 0,11 0,10

0,14
0,10

0,53

0,27

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60

Tú
ne

l d
e

V
al

lv
id

re
ra

Tú
ne

l d
el

C
ad

í

Le
s 

Fo
nt

s

M
an

re
sa

V
ila

fra
nc

a
S

ud
 - 

Ll
ei

da

Jo
nq

ue
ra

-
P

ar
et

s

M
ar

to
re

ll 
-

Ta
rra

go
na

M
on

tg
at

-
M

at
ar

ó

M
at

ar
ó-

S
an

ta
S

us
an

na

B
ar

ce
lo

na
-

M
on

tm
el

ò

Ta
rra

go
na

-
V

in
ar

òs

V
ila

no
va

-
C

as
te

lld
ef

el
s

A
lta

fu
lla

 -
V

ila
no

va

C-16/E-9 C-16/E-9 AP-2 AP-7 C-32 Nord C-33 AP-7 C-32 Sud

TABASA AUTEMA ACESA AUMAR AUCAT

E
u

ro
s

/k
m

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

E
u

ro
s

ACESA
AUMAR
AUCAT
TABASA
AUTEMA

Abertis

0,7 0,35 0,17 €/km

Concessionària

Tarifa/km

EL PEATGE DIRECTE ACTUAL CREA DISTORSIÓ TERRITORIAL

Tarifa (€/km)

tenint en compte només el tram estricte de pagament



 

 

 

106 

 
Pl

a 
D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ilit

at
 2

01
3-

20
18

 
D

ia
gn

os
i 

106 

Descomptes previstos pel Decret 427/2011 

Taula 2.7.5. 

Font: Mcrit. 

 

Les bonificacions que s’apliquen, totes elles només per a turismes i en dies feiners (de 
dilluns a divendres no festius) i acumulables entre ells, s’articulen en dues corones.  

Per a la primera corona, que coincideix amb l’RMB, els descomptes són (vegeu Figura 
2.7.5): 

 VAO 3+: 40% de descompte per als vehicles amb 3 o més ocupants. modalitat de 
sol·licitud del descompte al pas per peatge. 

 ECO: 30% de descompte per vehicles de baixes emissions. Cal donar-se d’alta al 

registre dels vehicles autoritzats i complir els requeriments tècnics segons el tipus de 
combustible que fa servir el vehicle 

 Recurrència: 30% de descompte per als usuaris habituals que realitzin 17 o més 
trànsits mensuals de dilluns a divendres no festius per la mateixa combinació de 
peatge o accés. 

- Per gaudir dels tres tipus de descomptes previstos pel Decret 427/2011, cal complir tres 
requisits comuns que tenen que veure amb el Tipus de vehicle (Categoria II), el període 
de validesa (feiners de dilluns a divendres no festius) i el mitjà de pagament (Tac/OBE 
tipus VIA-T). 

Existeixen diversos descomptes en funció de la modalitat de pagament, la freqüència d’us o 

l’hora i dia sempre que no comportin compensacions per part de la Generalitat de 
Catalunya a les concessionàries per minva d’ingressos de peatge. Els descomptes per 
franja horària i dia així com els descomptes per freqüència de pas pels usuaris de VIA-T 

depenen de la concessionària (TABASA, AUTEMA, INVICAT, AUCAT, BONOTAC i 
TACCONSUM) i de la via corresponent. 

S’ha realitzat una anàlisi dels resultats globals per a tots els punts de peatge de l’RMB 

esmentats que porta a les observacions que s’exposen a continuació. 

 

Figura 2.7.5. 

Font: 4t Informe de seguiment del pdM (2012). 

 

Diagnòstic de la política tarifaria actual 

S’ha incrementat la quantitat abonada i s’ha ampliat molt l’univers d’usuaris potencials dels 
descomptes VAO i ECO respecte al 2011 quan s’aplicava un descompte VAO del 20% 

només al peatge dels Túnels de Vallvidrera, en el tram Barcelona-Sant Cugat de la C-16 
(TABASA).  

Al mateix temps s’ha disminuït de manera considerable la quantitat abonada pels 

descomptes per recurrència i també se n’ha restringit l’univers d’usuaris potencials. 

Política de descomptes per autopista a l’RMB 

 VAO 3+ 

Vehicles 

de Baixes 

Emissions 

Recurrència 
Hora o 

dia vall 
Observacions 

ACESA (AP7 + AP2) NO NO NO NO 
Bonificacions en 

alguns recorreguts 
tancats 

TABASA (Vallvidrera) 
SÍ 

(40%) 
SÍ  

(30%) 
SÍ  

(Fins al 20%) 
SÍ  

TABASA (T. Cadí) NO NO SÍ NO 
Descomptes del 

100% a residents 
INVICAT (C-32 S, C-
32 N, C-33) 

SÍ 
(40%) 

SÍ  
(30%) 

SÍ  
(30%) 

NO 
 

AUTEMA 
SÍ 

(40%) 
SÍ  

(30%) 
SÍ  

(30%) 
SÍ 
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El descompte per recurrència, encara que al moment de la seva introducció tingués una 
finalitat d’equilibri social pels corredors sense alternativa vàlida de transport públic i només 
per a la mobilitat ocupacional, a efectes pràctics generava més mobilitat en vehicle privat i 
comportava un cost elevat i financerament generós per a la col·lectivitat. A més, 
paradoxalment, ha pogut arribar a generar desequilibris territorials per l’efecte frontera.  

També s’ha produït una reducció dràstica de la compensació econòmica que la Generalitat 
ha d’abonar a les societats explotadores en concepte de minva d’ingressos de peatge, per 

mantenir l’equilibri financer de les concessions (8,3 M€/any el 2012, respecte a 16,4 M€/any 
el 2011, que suposa una reducció del 50%).  

El nou Decret, al generalitzar tots els descomptes a qualsevol vehicle amb TAC matriculat 
dins de la UE, respecta més el principi de la no discriminació d’usuaris establert per la 
Directiva 62/1999, modificada amb la següent 38/2006 (Eurovinyeta) que en la seva 
aplicació ha de respectar el principi esmentat per raó de la nacionalitat del transportista o de 
l’origen o destinació del transport. 

També s’ha d’observar que els usuaris que s’acullen al descompte ECO són pràcticament 
la totalitat de l’univers potencial que s’hi pot acollir teòricament. En canvi, els usuaris que 
s’hi acullen hores d’ara cauen molt per sota d’aquesta xifra teòrica. 

Si es comparen les dades de l’univers potencial d’usuaris amb descompte VAO 
(percentatge de trànsits de vehicles amb 3 o més ocupants obtinguts de les enquestes 
realitzades el 2009 en el marc l’estudi de referència (SENER per a ATM, 2009)  amb el 
percentatge de trànsits amb descompte VAO registrat el 2012 (taula següent) es pot 
comprovar aquesta afirmació: als punts de peatge de la C-32 i C-33 el percentatge de 
trànsits amb descompte VAO sobre l’univers potencial se situa entre el 3% i el 4,6%. (Taula 
2.7.6) 

Però cal destacar que al peatge de Vallvidrera (C-16), on el descompte VAO s’aplica des 

del 2010, el percentatge d’usuaris respecte de l’univers potencial VAO és molt més elevat 
(62%).  

La mitjana ponderada segons els trànsits de cada punt de peatge de l’RMB resulta ser un 
11% d’usuaris acollits al descompte VAO sobre l’univers potencial d’usuaris. 

 

Taula 2.7.6. 

Univers potencial de trànsits VAO respecte als actualment acollits al Dte. 

 

% trànsits VAO 3+ 

% trànsits 

acollits 

Dte.VAO 3+ 

% trànsits amb 

Dte.VAO/univers 

potencial 

Vies 

manuals 

2009 Via-T 2009 Total 2009 RMB 2012 RMB 2012 

C-16, Barrera Túnels 
Vallvidrera 

5,4% 0,1% 3,1% 1,9% 61,6% 

C-32S, Barrera 
Garraf/Vallcarca 

13,2% - 13,2% 0,4% 2,9% 

C-32N, Barrera 
troncal Vilassar 

10,9% 18,0% 13,5% 0,4% 2,7% 

C-33, Accés i peatge 
troncal de Mollet del 
Vallès 

10,3% 7,6% 9,1% 0,4% 4,6% 

AP-7, barrera i accés 
Martorell 

16,9% 9,9% 14,6% - - 

Mitjana ponderada 10,5% 10,9% 11,5% 0,6% 11,0% 
 

En tot cas, encara que no es disposi de noves enquestes per caracteritzar els trànsits, fins 
al moment de fer aquesta diagnosi la sensació és que no hi ha hagut compactació dels 
usuaris per poder acollir-se als descomptes VAO: es registren puntes els divendres i vigílies 
de ponts o períodes vacacionals, mentre que l’ús durant la setmana i els dies feiners és 
molt limitat. De fet, la incidència es molt baixa: 2,7% dels descomptes i en mitjana només un 
0,6% del total de trànsits a l’RMB. També es constata que el sistema necessita un temps 
per madurar i perquè sigui conegut pels usuaris. 

També es considera que l’alta incidència relativa dels descomptes per recurrència (98,2% 
dels trànsits amb descompte i 23,8% dels trànsits totals de lleugers) pot desvirtuar la 
filosofia del sistema d’incentius definit, pensat bàsicament per gestionar la mobilitat 
incrementant-ne la eficiència i la sostenibilitat.  
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Terminis de concessió de les autopistes catalanes 

El sistema de descompte resulta encara complicat: en alguns casos cal donar-se d’alta en 

una pàgina web, i en tots els casos cal pagar amb TAC. Aquest fet podria provocar que no 
s’hi acullin tots els usuaris potencials. 

En el futur es considera interessant fer una aplicació més generalitzada d’aquests 

descomptes i estendre’l a: 1) Autocars discrecionals i regulars (ECO) 2) Vehicles pesants 
pel transport de mercaderies (ECO) 3) Motos (VAO2 i ECO) 4) Lleugers en cap de setmana 
i dies festius (VAO, ECO). 

De cara a la homogeneïtat territorial de la política tarifaria, i amb el objectiu de no crear 
desequilibris territorials, caldria incorporar el punt de peatge de Martorell, barrera troncal i 
accessos de la AP-7 (de titularitat de l’Estat) al nou sistema de descomptes. 

També és convenient revisar periòdicament (entre 2 i 4 anys) les condicions d’aplicació dels 

descomptes ECO i recurrència. 

 

Figura 2.7.6. 

 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona. 

 

Les autopistes catalanes es van posar en marxa amb terminis inicials de concessió 
relativament curts (20-25 anys) però amb diverses ampliacions han passat a terminis a 
l’entorn dels 50 anys. (Vegeu Figura 2.7.6). Hi ha però, un conjunt d’autopistes que acaben 

la concessió l’any 2021, fet que obre la porta a establir un sistema de peatges totalment 
vinculat a la mobilitat a l’ús eficient del vehicle privat. 

Pel que fa als vehicles pesants no s’apliquen polítiques semblants a les dels turismes: les 
seves tarifes responen, doncs, al criteri de finançament establert a l’inici de la concessió. 

 

El peatge dins el sistema de mobilitat 

El peatge genera desequilibris territorials  

El fet que els peatges estiguin concebuts com a instruments de finançament de les 
infraestructures fa que les tarifes presentin una certa heterogeneïtat territorial. 

Així, ciutats com Vic i Igualada tenen una bona oferta de vies gratuïtes d’alta capacitat 

mentre que Vilanova i Manresa són les més perjudicades. Les relacions gratuïtes de 
Manresa són per carretera convencional i no per autopista o autovia.  

Aquest fet, unit a la no existència de peatge en altres territoris de l’Estat, fa que l’usuari de 

les autopistes percebi un sistema de tarifes arbitrari i, per tant, genera un conflicte que s’ha 

manifestat recentment amb força, reforçat per la situació de crisi econòmica, a través de la 
campanya #novullpagar. Cal, doncs, tendir cap a un sistema de tarifes territorialment 
racional i comprensible per l’usuari, que eviti la sensació de greuge territorial. 

 

El peatge condiciona el repartiment modal  

El peatge condiciona el repartiment modal d’un corredor, com es palesa al corredor litoral 
Garraf-Barcelonès-Maresme. En aquest corredor, les ciutats de Mataró i Vilanova, amb un 
pes territorial semblant, gaudeixen de condicions diferents a l’hora de desplaçar-se cap a 
Barcelona i aquest fet condiciona el repartiment modal dels viatgers.  

La diferència entre els serveis per carretera (preu del peatge i característiques dels itineraris 
alternatius a la via de pagament) i tren (nombre d’expedicions i velocitat comercial) fa que el 

repartiment modal en els dos desplaçaments sigui molt diferent. 

Mentre el 61% dels desplaçaments en dia laborable entre el Garraf i el Barcelonès es 
realitzen en transport públic, a les relacions Maresme-Barcelonès la quota del transport 
públic és del 36% (Font: Explotació de l’enquesta EMQ 2006). Com a referència, la quota 

del transport públic en el corredor Vallès Occidental-Barcelonès (un corredor amb bona 
oferta d’FGC i Rodalies) és del 41%. (Gràfic 2.7.2) 

54 anys

54 anys

31 anys

53 anys

48 anys

47 anys

50 anys

50 anys

50 anys

50 anys

48 anys

54 anys

54 anys

31 anys

53 anys

48 anys

47 anys

50 anys

50 anys

50 anys

50 anys

48 anys

Font: Cambra de Comerç de Barcelona
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Comparació entre repartiments modals en dia laborable 

Si es realitza l’anàlisi entre les capitals comarcals, la mobilitat en dies feiners en transport 
públic col·lectiu (TPC) representa el 77% a la relació Barcelona-Vilanova i el 45% de la 
relació Barcelona-Mataró. 

El cost del peatge en corredors on l’alternativa gratuïta té unes prestacions molt inferiors a 

les d’una autopista (com en el cas de la carretera de les costes del Garraf) és un element 

decisiu a l’hora d’escollir el mode de transport. 

 
Gràfic 2.7.2. 

 

Font: Mcrit. 

 

Provoca congestió a les vies alternatives 

El peatge actual, concebut al marge de les necessitats de mobilitat, és en general un 
element que pot provocar congestió i increment d’emissions als itineraris alternatius a la via 
de pagament o aquella via que tot i ser de peatge presenta un cost per quilòmetre 
recorregut inferior. En trobem diversos exemples: al corredor C-55 / C-16 Barcelona 
Manresa molts usuaris utilitzen la C-16 fins a Sant Vicenç de Castellet i allà passen a la C-
55 fins a Manresa; al tram de la C-16 entre Sant Cugat-Rubí-Les Fonts-Terrassa; al 
corredor C-17/C-33 Montcada-La Llagosta-Mollet; al Maresme, en tot el corredor N-II/C-32. 

Qualsevol modificació a la baixa de tarifes comporta una despesa a l’Administració per 

compensar el lucre cessant a les societats concessionàries. En alguns casos s’ha optat per 
desdoblar les carreteres alternatives i convertir-les en autovies creant així una “xarxa 

doble”; això pot generar el sobredimensionament de la xarxa viària d’alta capacitat. En 
aquest sentit, un exemple és l’Autopista C-33 (peatge de Mollet) / Autovia C-17: mentre la 
C-33 no presentava una situació de congestió, es va desdoblar en autovia la C-17 (antiga 
N-152) per Montcada i Mollet, fent així un servei semblant al de la C-33, amb 
característiques a mig camí de ronda urbana i autovia.  

Així doncs, la presència o no de peatge en una via influeix en la necessitat (o almenys en la 
previsió de necessitat) d’infraestructura total en el corredor, de manera que si hi ha peatge 
s’acaba preveient una nova via alternativa, independentment de la necessitat de capacitat 

total del corredor. És necessari estudiar el corredor en el seu conjunt de cara a trobar la 
solució idònia des del punt de vista de la mobilitat i això pot implicar renegociar les 
condicions del peatge amb la concessionària. 

 

Figura 2.7.7. 
 

Corredor C-33/C-17 

 

 Font: PTMB. 

 
La conclusió és que en els propers anys la gestió dels peatges serà un factor determinant 
per a la sostenibilitat tant econòmica com ambiental de la gestió de la xarxa viària. Cal tenir 
en compte que a Catalunya el sentiment de greuge respecte d'altres territoris ha donat lloc 
a un rebuig social que complica la situació, i que la xarxa catalana d'alta capacitat està 
formada per vies de competència estatal i autonòmica, la qual cosa dificulta encara més la 
implantació de polítiques homogènies, que permetin no només l’eficiència sinó també 

l’equitat. 
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Tendències: eurovinyeta 

El juny de 2006, la Unió Europea va adoptar un nou marc legal que regula el sistema de 
peatges als camions, Directiva de l’Eurovinyeta, que busca incrementar l’eficiència del 

sistema terrestre de transport de mercaderies. Dóna pautes concretes per a l’aplicació de 

peatges considerant els costos interns (fonamentalment, costos de construcció, operació, 
manteniment,...). La norma estableix una sèrie de criteris harmonitzats per calcular els 
peatges però no obliga els estats. 

L’Eurovinyeta és en procés d’aplicació a diversos països d’Europa mentre que a Catalunya 
la Generalitat de Catalunya ha manifestat reiteradament l’interès en la seva implantació 
inicialment a l’Eix Transversal. Per entendre plenament l’impacte que tindran polítiques de 

tarificació com l’Eurovinyeta, s’ha estudiat un escenari hipotètic on es troben en servei totes 
les autovies i altres vies d’alta capacitat gratuïtes que en la planificació prevista absorbiran 

un important volum de vehicles pesants. 

Els resultats mostren com a l’escenari zero o de referència, els vehicles pesants es mouen 
majoritàriament per les autovies lliures de peatge, mentre que quan es tarifiquen les vies 
preferents i autovies es produeix un descens del trànsit de vehicles pesants en aquestes 
vies (A-2 Aragó-Martorell; A-2 Maçanet-la Jonquera; A-7 Castelló-Vilafranca-Cervelló,…) i 

un augment dels pesants en les autopistes (AP-7). 

Al mateix temps, la tarificació únicament de vies preferents i autovies fa que un volum 
significatiu de vehicles pesants es desplacin cap a la xarxa comarcal i local. El Mapa 2.7.5 
mostra les vies que guanyen i perden trànsit de  pesants a la Regió Metropolitana de 
Barcelona. En general s’observa que les vies d’alta capacitat de la xarxa bàsica perden 

trànsit de pesants (C-58 a l’altura de Sabadell-Terrassa, A-2 Martorell-Lleida, C-32 Sud 
entre Vilanova i el Prat de Llobregat) mentre que gairebé totes les carreteres locals en 
guanyen (en blau al mapa). 

A nivell de tot Catalunya, els vehicles*km de la xarxa disminueixen un 0,35% amb 
l’estratègia Eurovinyeta (augmenten un 0,15% els vehicles*km dels lleugers i disminueixen 
un 4,28% els vehicles*km  dels pesants). 

El desplaçament de vehicles pesants cap a les autopistes i cap a la xarxa comarcal i local 
augmentaria el marge de capacitat de les autovies, que seria ocupat per trànsit procedent 
de les autopistes.   

Des del punt de vista de la mobilitat, l’aplicació de l’Eurovinyeta ha d’anar acompanyada 

d’una política de gestió que afecti tota la xarxa susceptible de ser utilitzada pel trànsit de 

pesants per tal d’optimitzar-ne l’ús i col·laborar en la reducció dels impactes ambientals del 
transport de mercaderies. 
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Perden trànsit

Guanyen trànsit

Perden trànsit

Guanyen trànsit

BV-2411

N-340

BV-2002

B-210

Interpolar

Mapa d’increment de trànsit de vehicles pesants a la xarxa viària de la Regió Metropolitana de Barcelona

S’observa com les autovies lliures de 
peatge perden trànsit amb l’eurovinyeta

que es desplaça cap a autopistes de 
pagament i xarxa local

Font: Estudi de l’eurovinyeta realitzat per MCRIT per a la DGSCA.  
  

Mapa 2.7.5. Increment de trànsit de vehicles pesants a la xarxa viària de la Regió Metropolitana de Barcelona 
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2.7.3.  El trànsit  

La Taula 2.7.7. presenta l’evolució dels vehicles*km diaris a l’RMB de 2006 a 2010 per tipus 

de vehicles, així com la variació 2006-2010. 

 

Taula 2.7.7. 

Evolució dels vehicles*km diaris a l’RMB 2006-2010 

 Veh*km 2006 Veh*km 2008 Veh*km 2010 Var 2006-2010 

 VT VT VT VT 

4 o més carrils 38.058.725 37.949.570 35.653.016 -6,3% 
Resta 15.321.202 14.724.277 14.298.079 -6,7% 
Total 53.379.927 52.673.848 49.951.094 -6,4% 

     

 
Veh*km 2006 Veh*km 2008 Veh*km 2010 Var 2006-2010 

 VL VL VL VL 

4 o més carrils 33.639.059 33.930.889 32.197.582 -4,3% 
Resta 14.011.054 13.475.699 13.190.358 -5,9% 
Total 47.650.113 47.406.588 45.387.940 -4,7% 

     

 
Veh*km 2006 Veh*km 2008 Veh*km 2010 Var 2006-2010 

 VP VP VP VP 

4 o més carrils 4.419.666 4.018.681 3.455.434 -21,8% 
Resta 1.310.148 1.248.578 1.107.720 -15,5% 
Total 5.729.813 5.267.260 4.563.154 -20,4% 

Font: Mcrit. 

 

Respecte l’any 2006, a la Regió Metropolitana de Barcelona hi ha una disminució del trànsit 

de -6,4%; baixen el -4,7% els vehicles lleugers i el -20,4% els vehicles pesants. 

Els vehicles lleugers baixen globalment el -4,7%, i a les vies de 4 o més carrils perden el -
4,3% de trànsit. Els vehicles pesants en aquestes vies baixen un -21,8%. A les vies de dos 
carrils, els vehicles lleugers perden un -5,9%, i els pesants baixen un -15,5%.Pel que fa a 
les autopistes de peatge de l’RMB l’any 2010 van enregistrar 15,4 M veh*km diaris, que 
suposen el 62% del trànsit en vies de peatge de tot Catalunya. (Taula 2.7.8) 

 

Taula 2.7.8. 

Trànsit a les autopistes de peatge entre 2000 i 2010 

 
Total de Veh*km diaris Interurbans 

Total de Veh·km diaris en 

autopistes de peatge 

 Veh*km VT Veh*km VP Veh*km VT Veh*km VP 

RMB 2006 53.379.927 5.729.813 16.633.753 2.376.511 
RMB 2008 52.673.848 5.267.260 16.559.088 2.306.261 
RMB 2010 49.951.094 4.563.154 15.437.550 1.973.150 
Var 2006-2010 -6,4% -20,4% -7,2% -17,0% 

Font: Mcrit. 

 

El trànsit a causa de la mobilitat interurbana el 2010 a l’RMB fou de gairebé 50 M veh*km 
diaris, un 49,8% del total de tot Catalunya. 

El trànsit per autopistes de peatge de l’RMB (15,4 M veh*km/dia) en front del trànsit total a 
causa de la mobilitat interurbana (50,0 M veh*km/dia) representa el 31% (al global de 
Catalunya representa el 15%). 

El trànsit a les vies de peatge entre 2006 i 2010 ha caigut un 7,2%, superior al 6,4% de 
caiguda del trànsit interurbà en general. 

En canvi, la caiguda del trànsit de vehicles pesants de les vies de peatge (-17,0%) és 
menor que el del total de vies de l’RMB (-20,4%). 
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Es disposa de dades més recents de 5 barreres troncals de peatge al voltant de Barcelona 
que permeten veure l’evolució del trànsit fins a 2012. En aquests punts, el trànsit ha caigut 
en aquest període entre el 16,4% a Vilassar de Mar i el 25,7% de la C-33 a Mollet del 
Vallès. 

Taula 2.7.9. 

Trànsit a les autopistes de peatge entre 2000 i 2010 

 

 

AP-7 

Martorell 
C-32 Garraf C-32 Vilassar C-33 Mollet 

E-09/C-16 

Túnels de 

Vallvidrera 

2007 71.169 46.413 76.510 90.800 35.699 
2008 66.810 42.328 73.682 90.595 35.426 
2009 63.062 38.312 71.728 85.584 33.800 
2010 61.132 36.955 70.116 81.709 32.756 
2011 58.644 35.003 67.986 78.899 31.213 
2012 54.539 30.004 63.987 67.469 27.603 
Var 2007-2012 -23,4% -35,4% -16,4% -25,7% -22,7% 

Font: Mcrit. 

 

Es disposa també de dades de trànsit recents de les vies lliures de peatge d’accés al 

Barcelonès, facilitades pel Servei Català de Trànsit. (Taula 2.7.10) 

 

Taula 2.7.10.

Trànsit als accessos a Barcelona entre 2007 i 2012 

 Accessos a Barcelona Accessos a Barcelona sense C-31 Sud 

2007 795.172 733.939 

2008 762.853 699.461 

2009 764.419 691.279 
2010 794.599 698.360 
2011 785.766 687.957 
2012 763.262 669.723 
Var 2007-2012 -4,0% -8,7% 

Font: SCT   
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Mapa 2.7.6. Accessos a Barcelona lliures de peatge 

Font: ATM 
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  Mapa 2.7.7. Trànsit de vehicles pesants a la xarxa viària local 

Font: ATM 



 

 

 

116 

 
Pl

a 
D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ilit

at
 2

01
3-

20
18

 
D

ia
gn

os
i 

116 

El trànsit global en aquestes vies ha baixat entre el 2007 i el 2012 un 4,0%. Si s’elimina del 
càlcul la C-31 Sud, el trànsit en els accessos a Barcelona ha caigut el 8,7%. Aquest 
aforament de l’autovia de Castelldefels està situat en el tram entre l’antiga i la nova terminal 

i per tant, puja significativament el trànsit al 2010 ja que registra tot el trànsit de la nova T1. 
 

L’AP-7, l’A-2 i la B-23 concentren el 45% del trànsit de vehicles pesants de l’RMB. Són les 

vies que connecten l’àmbit amb Europa, Espanya i el Port de Barcelona. En una franja de 

10 km dels seus eixos es concentra pràcticament el 80% de la superfície industrial de 
l’RMB, (vegeu mapa 2.7.7). 

En el mateix mapa s’observen els principals itineraris de vehicles pesants. Destaquen els 

corredors de l’AP-7 i del Llobregat amb volums de vehicles pesants superiors als 10.000 
veh/dia i en el tram de l’AP-7 entre Montmeló i el Papiol se superen els 20.000. La C-58 i 
algun tram de la C-17 porten entre 5.000 i 10.000 veh/dia i la resta de vies no superen els 
5.000 veh/dia. 

El trànsit de vehicles pesants a la xarxa viària local es mostra en la imatge 2.7.9. Les vies 
que superen els 2.000 veh/dia són la BV-5001 a Santa Coloma de Gramenet, la BV-1248 
entre Matadepera i Sabadell, la B-120 a Terrassa i la N-340a a Santa Margarida i els 
Monjos. 

 

2.7.4. Nivells de servei 

El resultat del trànsit per nivells de servei en la xarxa viària de l’RMB es resumeix en la 
Taula 2.7.11. 

Taula 2.7.11. 
Veh*km per nivells de servei l’any 2010 

 Veh*km dia 
Veh*km any 

(Milers) 
% del trànsit per nivell de servei l’hora 100 

 Total Total AB C D E F 

4 o més carrils 35.653.016 13.013.351 24,6% 33,0% 16,5% 14,2% 11,7% 
Resta 14.298.079 5.218.799 17,3% 17,8% 29,9% 24,7% 10,3% 
Total 49.951.094 18.232.149 22,5% 28,6% 20,4% 17,2% 11,3% 
 

 Veh*km dia 
Veh*km any 

(Milers) 
% del trànsit per nivell de servei en hora 100 

 VL VL AB C D E F 

4 o més carrils 32.197.582 11.752.117 24,8% 32,9% 16,2% 14,2% 12,0% 
Resta 13.190.358 4.814.481 17,3% 17,9% 29,8% 24,7% 10,3% 
Total 45.387.940 16.566.598 22,6% 28,5% 20,2% 17,2% 11,5% 
 
 

 Veh*Km dia 
Veh*Km any 

(Milers) 
% del trànsit per nivell de servei en hora 100 

 VP VP AB C D E F 

4 o més carrils 3.455.434 1.261.233 22,4% 34,4% 19,5% 14,9% 8,8% 
Resta 1.107.720 404.318 17,3% 16,0% 31,1% 24,6% 11,0% 
Total 4.563.154 1.665.551 21,2% 29,9% 22,3% 17,3% 9,3% 

Font: Mcrit. 

 

La davallada de trànsit dels darrers anys té traducció directa en una millora de la fluïdesa. 
El percentatge del trànsit que funciona a nivells de servei de congestió (E i F) passa del 
37,8% l’any 2006 al 28,5% l’any 2010. Per tipus de vies, el trànsit a les vies d’alta capacitat 

a nivells E i F passa del 35,8% al 25,9% i en la resta de vies, es passa del 42,7% del trànsit 
en congestió al 35,0%. 

El Mapa 2.7.9. mostra el resultat dels nivells de servei en l’hora 100 a les carreteres de 

l’RMB per a l’any 2010. Els problemes de capacitat més significatius (nivells E i F a l’hora 

100) de la xarxa bàsica es presenten principalment a les Rondes, als corredors d’accés a 

Barcelona i en alguns trams de carreteres i autopistes, alguns dels quals es relacionen a 
continuació (vegeu l’estudi instrumental complet per una descripció més detallada): 

 El túnel d’entrada a Barcelona presenta una secció de 2+1 amb un carril central 

reversible que funciona en sentit nord o sud segons les hores del dia, adaptant-se 
als fluxos principals del trànsit. Aquesta secció permet canalitzar els més de 32.700 
veh/dia de 2010 (el 2012 ha baixat a 27.700) tot i que a nivell de servei E a l’hora 

100. Disposa d’un sistema de regulació per semàfors a la boca nord per no tenir 

retencions a l’interior del túnel 

 La C-58 d’entrada a Barcelona, amb secció 3+3, presenta la IMD més elevada de 
Catalunya en xarxa interurbana, amb més de 150.000 veh/dia l’any 2010 i funciona a 

nivells de congestió a l’hora 100. Actualment aquest corredor disposa d’una millora 
de capacitat gràcies a l’entrada en servei a finals del 2012 del carril BUS-VAO. El 
nivell de descongestió de la C-58 dependrà de la política d’explotació del carril BUS-
VAO. 

 L’N-II al Maresme funciona a la major part del seu traçat a nivells de servei E i F, 
mentre que la C-32 ho fa a nivells de servei B i C ja que el peatge de la C-32 li 
obliga a fer un paper de carretera de mitjà i llarg recorregut. Com  s’ha explicat 

anteriorment, l’N-II ha estat traspassada recentment a la Generalitat. 

 N-340 entre el Vendrell i Sant Cugat Sesgarrigues. El trànsit se situa al voltant dels 
20.000 vehicles diaris i funciona a nivell de servei E a l’hora 100. L’autopista AP-7, 
alternativa a la N-340 en aquest tram, té una secció 3+3 i funciona a nivells de 
servei B i C. El PGI preveu la reconversió de l’N-340 a autovia (A-7) fins a Vilafranca 
del Penedès, però aquesta actuació no té un calendari d’execució. 

 La C-15 presentava l’any 2010 problemes de capacitat entre Vilanova i la Geltrú i 

Vilafranca del Penedès. Aquests problemes s’han solucionat amb l’entrada en servei 
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del desdoblament l’any 2011. En aquesta via, un altre tram que presenta problemes 

de capacitat és el tram entre la Granada i el Pla del Penedès, amb volums de trànsit 
superiors als 20.000 vehicles diaris. El condicionament d’aquesta via entre 

Vilafranca i Manresa no soluciona els problemes de capacitat en aquest tram en 
l’hora 100. 

 La C-31 al Garraf suporta un trànsit diari superior als 17.000 vehicles i funciona a 
nivell de servei E a l’hora 100 en el tram entre Sitges i Castelldefels. En el tram de 
Vilanova i la Geltrú, el trànsit supera els 21.000 veh/dia i funciona també a nivells de 
congestió. A Cubelles, el trànsit baixa a 17.000 veh/dia, però continua funcionant a 
nivell de servei E a l’hora 100. El PGI preveu el desdoblament de la C-31 entre 
Vilafranca i el Vendrell. En aquest tram existeix un itinerari alternatiu d’alta capacitat 

amb peatge, la C-32, que funciona a nivell de servei A-B. 

 La C-35 entre la Roca i Sant Celoni suporta un volum de trànsit superior als 21.000 
veh/dia. La via alternativa en aquest tram és l’autopista de peatge AP-7, de secció 
3+3, que funciona a nivells de servei B i C en l’hora 100. 

 

Pel que fa a la xarxa comarcal i local, destaquen algunes vies amb volums de trànsit molt 
alts i nivells de servei E o F a l’hora 100. En són exemples la B-124 entre Sabadell i 
Castellar del Vallès, la BP-1503 entre Rubí i Terrassa amb volums de trànsit al voltant de 
20.000 veh/dia, la B-224 entre Martorell i  Sant Esteve Sesrovires amb gairebé 20.000 
veh/dia i la BV-5105 entre la Roca del Vallès i la AP-7 amb volums de trànsit entre 24.000 i 
28.000 veh/dia funciona a nivells de servei E i F. 

S’ha efectuat una anàlisi complementària de fluïdesa del trànsit a partir d’una base de 

dades de mesura de temps i longitud de retencions proporcionada pel Servei Català del 
Trànsit (SCT). La base de dades ha estat creada a partir de l’observació directa de les 

càmeres disponibles, que abasten totes les vies de gran capacitat de l’RMB al voltant de 

Barcelona.  

En un dia feiner, els temps de retenció es concentren als accessos a Barcelona i tenen una 
magnitud superior a la del dia mitjà; en aquest darrer apareixen retencions a l’AP-7 entre 
Granollers i Hostalric. 

Comparant les retencions de 2012 amb les de l’any 2006, baixen significativament als 
accessos a Barcelona, sobretot a la C-32 Sud i a la Ronda Litoral. La Ronda de Dalt, en 
canvi, augmenta el temps de retenció. Aquest fet podria donar-se per un canvi en els 
itineraris d’accés a Barcelona i moviments que el 2006 s’encaminaven pel túnel de 

Vallvidrera mentre que ara poden desviar-se en el 2012 per vies alternatives (corredor del 
Llobregat i C-58) lliures de peatge que no pateixen una reducció tan dràstica del temps de 
retenció. 

En el mapa 2.7.10 s’observa amb detall les retencions als accessos a Barcelona. Així en un 
dia mitjà feiner de novembre del 2012, la C-58 d’entrada a Barcelona va arribar a acumular 

450 minuts de retencions al llarg del dia en algun tram. L’accés a Barcelona per la B-23 
acumula retencions de gairebé 270 minuts diaris. 

Les rondes de Barcelona presenten problemes gairebé en tot el seu recorregut i en els dos 
sentits de circulació, per exemple la B-20 entre Trinitat i Vallcarca en sentit Llobregat amb 
retencions al voltant de 200 minuts diaris i entre la Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs amb 
retencions màximes de gairebé 180 minuts diaris. 

Un altre punt que presenta retencions importants és l’AP-2 en sentit Martorell en el tram 
previ a la connexió amb l’AP-7. En aquest cas, les retencions poden arribar a ser de 165 
minuts diaris.  

El 2006, les retencions es donaven pràcticament a les mateixes vies però amb volums de 
temps molt més elevats. Per exemple, la C-58 d’entrada a Barcelona presenta retencions 

de més de 430 minuts al dia (valor molt similar al 2012), però en canvi, en sentit sortida de 
Barcelona, les retencions arribaven a ser de 315 minuts diaris el 2006 i en el 2012 aquest 
valor baixa a 125 minuts diaris. 

La Ronda Litoral també disminueix dràsticament el temps diari de retencions de 2006 a 
2012 en els trams i sentits amb més problemes: sentit Llobregat de 550 minuts a 200 
minuts diaris i en sentit Besòs de 650 a 200 minuts diaris. 

Un cas singular de retencions són les provocades per les estacions de peatge. La platja de 
cabines de cobrament és insuficient per atendre la demanda a les hores punta i es 
provoquen retencions que serien totalment evitables amb un sistema de peatge free-flow o 
generalitzant l’ús del Teletac abaratint-ne el cost. El transport públic pateix la retenció com 
la resta de vehicles i aquest fet penalitza la seva velocitat comercial i la fiabilitat en el 
compliment dels horaris 

 

 



 

 

 

118 

 
Pl

a 
D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ilit

at
 2

01
3-

20
18

 
D

ia
gn

os
i 

118 

 

          Font: Mcrit. 

Mapa 2.7.8. Principals itineraris de vehicles pesants 
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     Font: Mcrit 

Mapa 2.7.9. Nivells de servei de la xarxa viària 
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Re

Mapa 2.7.10. Retencions durant un dia mitjà feiner de novembre de 2012 (en minuts). Detall accessos a Barcelona 

Font: Mcrit 
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Les travesseres són trams de carretera que discorren per trama urbana. Calculant els km 
totals de travesseres per nivell jeràrquic s’obté la longitud de les travesseres per 

funcionalitat de la xarxa. (Taula 2.7.12) 

 

Taula 2.7.12. 

Longitud de les travesseres per funcionalitat de la xarxa 

Funcionalitat de la xarxa Longitud (km) Longitud travesseres (km) % 

Xarxa Bàsica(*) 755,8 56,3 7,5% 
Xarxa Comarcal 548,0 160,6 29,1% 
Xarxa Local 749,0 191,8 25,6% 
Total 2.051,8 408,8 19,9% 

 (*) Es considera que la Ronda Litoral forma part de la xarxa bàsica. 

Font: Mcrit. 

Les vies de la xarxa bàsica que encara mantenen travesseres urbanes són les següents: 

 

Taula 2.7.13. 

Travesseres a la xarxa bàsica de carreteres 

Carretera Longitud (km) % 

C-17 5,4 9,6% 
C-31 3,3 5,8% 
C-35 3,8 6,8% 
C-55 3,5 6,2% 
C-58 0,6 1,1% 
C-59 2,3 4,1% 
C-61 4,6 8,1% 
N-340 11,3 20,0% 
N-II 21,6 38,3% 
Total 56,3 100,0% 

Font: Mcrit. 

Els trams de travesseres a les vies de la xarxa bàsica (gairebé 56 km), s’han de classificar 

entre les que discorren pel nucli urbà i les que ho fan per sòl industrial, menys 
problemàtiques. 

El creuament del trànsit i les travesseres indica que gairebé el 10% dels veh*km de mobilitat 
interurbana de l’RMB es dóna en travesseres urbanes. A la xarxa bàsica aquest 

percentatge és el 3,5% i a la xarxa local, el 23,8%. Destaca especialment el 46,6% de la 
xarxa comarcal, ja que inclou moltes antigues carreteres nacionals que creuen polígons 
industrials i que conserven volums de trànsit elevats (p. ex. l’N-II Sant Andreu-Martorell-
Pallejà), o casos com la N-150 que travessa Sabadell i Barberà del Vallès. També hi figura 
la carretera de Sant Cugat a Rubí (BP-1503). Molts altres trams travessen urbanitzacions 
de baixa densitat, com la B-500. 

 

Taula 2.7.14. 

Trànsit a les travesseres per funcionalitat de la xarxa 

Funcionalitat de la 

xarxa 

Longitud 

travesseres 

(km) 

Trànsit total 

(veh*km/dia) 

Trànsit a les 

travesseres 

(veh*km/dia) 

Distribució 

del trànsit a 

les 

travesseres 

% trànsit a 

les 

travesseres 

Xarxa Bàsica 56,3 40.097.338 1.387.361 28,9% 3,5% 
Xarxa Comarcal 160,6 4.706.878 2.192.854 45,7% 46,6% 
Xarxa Local 191,8 5.146.879 1.222.682 25,5% 23,8% 
Total 408,8 49.951.094 4.802.898 100,0% 9,6% 

Font: Mcrit. 
 

El 28,9% del trànsit per les travesseres es dóna a la xarxa bàsica, el 45,7% a la xarxa 
comarcal i la xarxa local suporta el 25,5% del trànsit (Taula 2.7.14). És especialment 
problemàtic el pas de vehicles pesants per les travesseres. En el mapa 2.7.7 es mostren els 
trams que presenten volums de trànsit superiors a 2.000 vehicles pesants diaris; 
representen l’11,0% de la longitud de les travesseres i suporten el 77,6% del trànsit de 

vehicles que circula per travesseres. 

Destaquen les travesseres de la N-II al Maresme, l’N-340 a Vilafranca del Penedès i 
sobretot la C-17, que si fos una via segregada no seria considerada una travessera. Les 
vies que travessen polígons industrials com la B-225 i la C-1413a, ambdues a Castellbisbal, 
també presenten volums de vehicles pesants importants. 
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1 Travesseres amb més de 2.000 camions diaris 

           Font: MCRIT. 

Mapa 2.7.11. Travesses amb més de 2.000 camions diaris 
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2.7.5.Gestió de la mobilitat a través de límits de velocitat dinàmics 

En els darrers anys les polítiques de restricció de velocitat als accessos viaris a Barcelona 
han experimentat una sèrie de canvis. A partir del 30 de gener de 2012 s’implanta la 

velocitat variable a l’eix del Llobregat (AP-7/AP-2/B-23 en el tram Martorell - Molins de Rei – 
Diagonal). 

Actualment la velocitat variable està implantada en tres eixos d’accés a Barcelona, la C-31 
S i C32 S del corredor Baix Llobregat-Garraf i l’AP-7/AP-2/B-23 en el tram Martorell - Molins 
de Rei – Diagonal. 

El límit de velocitat es modifica en funció de les situacions de congestió, de possibles 
incidències de seguretat viària (accidents, incidents, obres, treballs de manteniment...), de 
les condicions de contaminació i de les inclemències meteorològiques (pluja, boira, vent...). 

L’SCT també ha anunciat l’ampliació de l’aplicació de la velocitat variable a les vies de 

l’àrea metropolitana que es regien pel límit dels 80 quilòmetres per hora. L’ampliació 

s’efectuarà progressivament i culminarà el 2014. 

Després de l’AP-2 i la B-23 entre Barcelona i Molins de Rei, el proper tram on s’aplicarà la 

velocitat variable serà la B-20 nord entre Santa Coloma de Gramenet i Tiana. La següent 
via serà la C-31 nord entre Sant Adrià del Besòs i Badalona i el 2014 es conclourà 
l’ampliació amb el tram de l’A-2 comprès entre Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels 
Horts. 

Un cop analitzats els resultats dels diferents estudis que analitzen els efectes de la gestió 
dinàmica de la velocitat es demostra que gràcies a la gestió dinàmica de la velocitat es pot 
augmentar la capacitat d’un corredor en períodes de congestió viària. 

Els resultats demostren que el temps de viatge dels usuaris de la xarxa disminueix, es 
redueix el nombre d’aturades dels vehicles, i fins i tot es rebaixa el nombre d’accidents. A la 
vista d’això, es proposa estudiar l’ampliació de la gestió dinàmica de la velocitat a partir de 
senyalització variable, en corredors que presentin problemes de congestió en hora punta al 
llarg de l’RMB. 

La senyalització dinàmica de velocitat s’està implantant en vies d’accés a Barcelona però la 

mesura es podria estendre a altres punts de la regió metropolitana on també hi hagi 
problemes de congestió a certes hores del dia. 

Actualment és en funcionament als accessos a Barcelona, la C-31 Sud i C32 Sud del 
corredor Baix Llobregat-Garraf i l’AP-7/AP-2/B-23 en el tram Martorell - Molins de Rei – 
Diagonal i en aquest capítol s’estudiarà en quins altres punts pot ser interessant la seva 

implantació.  

En primer lloc s’elabora un mapa de nivells de servei de la xarxa viària, utilitzant com a 
indicador l’hora 100, per localitzar els trams de congestió. 

 

La present anàlisi es focalitza únicament en trams d’autopistes i d’altres vies d’alta capacitat 

(com la C-17 o l’A-2) ja que d’entrada no es planteja dur a terme sistemes de velocitat 
variable en carreteres 1+1 de calçada única. 

Els principals problemes de congestió a la xarxa viària d’alta capacitat de l’RMB es 

concentren als accessos i rondes de Barcelona, el corredor el Papiol-Mollet de l’AP-7, la C-
58 en el tram Terrassa-Sabadell, l’A-2 a Abrera i algun tram de la C-17 a l’altura de Parets 
del Vallès  

 

Tipologia de corredors 

Els diferents estudis analitzats sobre els efectes dels sistemes de senyalització dinàmica de 
velocitat conclouen que és una eina útil per augmentar la capacitat en corredors 
congestionats, mentre que no se n’observa una utilitat real en corredors sense greus 
problemes de congestió. 

Tanmateix, el fet que una via presenti problemes de congestió no implica directament que 
sigui recomanable dur-hi a terme sistemes de velocitat variable ja que pot haver-hi altres 
condicionants que afectin la implementació d’aquests sistemes. En concret s’analitzen els 

següents corredors formats: 

 

Autopista C-58 d’entrada a Barcelona amb carril BUS-VAO segregat 

El complex sistema de trenats del nus de la Trinitat provoca problemes de capacitat que es 
remunten aigües amunt pel corredor de la C-58. Aquests problemes podrien reduir-se amb 
un sistema de senyalització dinàmica de velocitat que laminés l’entrada de vehicles al nus 
des del corredor. 

En aquest corredor caldrà parar especial atenció a la instal·lació de sistemes de 
senyalització dinàmica ja que ja hi operen panells de senyalització especials per a la 
regulació funcional del carril Bus-VAO. 

Cal estudiar si és convenient que els usuaris rebin un excés d’informació dinàmica que 

acabi creant confusió durant la conducció. 
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Mapa de velocitats 2012 dels accessos a Barcelona  

Autopista C-58 entre Sabadell i Terrassa, on es preveuen laterals en un futur 

En aquest tram d’autopistes hi ha previstes unes calçades laterals que dotaran l’eix d’una 

major capacitat. Actualment es troba en servei un tram en sentit nord entre Badia i Sant 
Quirze. 

La construcció de les calçades laterals pot millorar sensiblement el nivell de servei del 
corredor. Tanmateix, no es preveu que l’obra completa (tram entre la B-30 i la B-40 acabat) 
estigui en servei abans del 2025. 

En trams on els laterals no estan previstos a termini mitjà pot tenir sentit estudiar si la 
senyalització dinàmica aporta més fluïdesa abans d’invertir en la nova infraestructura. 

Així, a curt termini es col·locaria senyalització dinàmica per facilitar les sortides i 
incorporacions en aquest tram. 

 

Túnels de Vallvidrera 

El sistema de regulació mitjançant semaforització i tancament de la boca nord en períodes 
de congestió va acompanyat d’informació en temps real mitjançant panells de senyalització 
al llarg de la via i missatges a la radio on s’indica que s’està regularitzant el trànsit, 
permetent a l’usuari saber que es trobarà la boca tancada i que per tant, moderi la seva 
velocitat a mesura que s’hi acosti.  

Es considera que per la singularitat del problema que experimenta el túnel aquest sistema 
és efectiu i no dóna a la implantació de sistemes de senyalització dinàmica de velocitat. 

 

Autovia A-2 tram Martorell-Barcelona 

El disseny d’aquesta via, amb paràmetres d’autopista, és equivalent al de la B-23 i per tant 
es considera que es podria estudiar la possibilitat d’introduir-hi sistemes de senyalització 
per a velocitat variable. 

 

Corredor AP-7/ B-30 

Tot i no ser el típic cas d’accés a Barcelona on la congestió es genera a mesura que va 
creixent el trànsit que accedeix a la ciutat, es podria estudiar si regulant la velocitat 
dinàmicament es podria millorar la capacitat en trams com els laterals de la B-30 o en el 
tronc a mesura que s’acosta al nus del Papiol en sentit oest. 

 

 
 

Figura 2.7.8. 
 

Font: SCT  
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Carril Bus a la C-31 

2.7.6. Infraestructures viàries per al transport públic 

Aconseguir una velocitat comercial competitiva i complir els horaris programats és essencial 
per donar un bon servei de transport públic. Aquests objectius demanen que l’autobús tingui 

les infraestructures viàries adequades per evitar els trams congestionats de la xarxa viària.   

A l’RMB existeixen tan sols 2 trams de carril bus que poden considerar-se interurbans: el 
carril Bus de la C-31 Nord, Gran Via, d’entrada a Barcelona, d’ús exclusiu per a autobús i 

taxi; i el carril Bus-VAO de la C-58. 

 

Figura 2.7.9. 

Font: Mcrit. 

 

El Bus-VAO de la C-58, entrat en servei el 29 d’octubre de 2012, i apte per a autobusos,  

taxis, motocicletes, vehicles d’alta ocupació (2+) i ECO. La nova plataforma Bus-VAO té 6,8 
km de longitud, està formada per dos carrils de circulació i ha tingut un cost al voltant dels 
80 milions d’Euros (11,7 M€/km). 

Els carrils estan operatius en un sentit o en un altre, en funció de les necessitats de 
mobilitat. Existeix un esquema horari general pels dies feiners. Pel cap de setmana i festius  
el funcionament del carril bus-VAO respondrà a les necessitats del trànsit. Aquest model de 
funcionament general es podrà modificar en funció de les operacions especials de trànsit, 
en cas d’emergències, o per raons de fluïdesa d’aquell. 

Els vehicles que poden circular pel carril bus-VAO són vehicles destinats al transport públic 
de viatgers (autobusos, taxis, etc), degudament autoritzats, turismes o vehicles mixtos 
adaptats amb tres o més ocupants, motocicletes, vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda i vehicles ecològics de baixa emissió autoritzats i amb etiqueta acreditativa al 
parabrisa. 

Coincidint amb l’obertura del nou carril bus-VAO, el 29 d’octubre han començat a funcionar 

quatre línies de bus ràpid, pertanyents a la xarxa “exprés.cat”: amb parada a Barcelona, 
Sagrera-Meridiana, on fan correspondència amb el Metro i Rodalies de Catalunya. 
Aquestes línies disposen d’informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles 

d’informació dinàmica i els vehicles seran accessibles. 

Amb les condicions d’explotació actuals, el carril bus-VAO presenta un excedent de 
capacitat significatiu. El trànsit que canalitza el dit carril és aproximadament un 1,5% del 
trànsit total de la C-58. Aquesta infrautilització de l’infraestructura es deu principalment a: 

 El percentatge de vehicles de 3 o més ocupants que circula actualment per la C-58 
és del voltant del 5% (Font: comptatges MCRIT 2010). Amb el trànsit de 2011 de la 
C-58, serien uns 7.400 vehicles. 

 Els vehicles de baixa emissió representen al voltant d’un 5% (comptatges MCRIT al 

Túnel de Vallvidrera 2012) i encara estan en procés d’obtenir el distintiu que els 

acrediti per utilitzar la nova infraestructura. Amb el trànsit de 2011 de la C-58, i si 
tots sol·liciten l’acreditació, podrien arribar a ser 225 veh/h de 8h a 9h en sentit 

entrada (estimació: 150.000 veh/dia * 3% veh/hora punta sentit entrada * 5% ECO). 

Cal destacar que no tots els vehicles de la C-58 amb 3 o més ocupants poden fer servir el 
carril bus-VAO ja que n’hi ha que volen enllaçar cap a les rondes enlloc de cap a la 

Meridiana i que molts usuaris circulen en franges horàries en les que el carril es troba fora 
de servei o explotant-se en el sentit contrari. 

En els períodes fora de les hores punta en què el carril Bus-VAO és en funcionament, el 
trànsit baixa significativament (de 10h a 12h especialment) i sempre hi haurà també un 
excedent de capacitat. 

Atenent a la baixa demanda del carril bus-VAO en els mesos inicials des de la seva 
implantació, la Generalitat de Catalunya va decidir modificar els paràmetres de regulació 
d’aquesta vial 18 de març de 2013 en els següents termes: 

 Es modifica la limitació per a vehicles de 3 o més ocupants per a vehicles de 2 o 
més ocupants. 

 De dilluns a dijous opera sempre en sentit entrada a Barcelona sense la necessitat 
de tancar-lo al migdia. Els divendres a la tarda seguirà funcionant en sentit sortida. 

Una opció interessant per gestionar la capacitat del carril Bus-VAO seria mitjançant la 
introducció d’un peatge dinàmic, com ja s’aplica en algunes ciutats dels Estats Units. Es 

tracta d’un sistema per aprofitar carrils infrautilitzats reservats a l’alta ocupació en autopistes 
lliures de peatge. 
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Carril Bus-VAO a la C-58 Actuacions de plataformes reservades i carrils Bus-VAO a l’RMB 

Figura 2.7.10. 

Font: Mcrit. 

 

El pdI preveu l’entrada en servei d’una altra plataforma d’accés a Barcelona d’ús preferent 

per al transport públic i vehicles d’alta ocupació al corredor de la B-23, i de tres noves 
plataformes que, en principi, no admetrien vehicles privats, a banda d’un conjunt de petits 
carrils bus en algunes vies i accessos de ciutats de l’RMB. (Figura 2.7.11) 

La Generalitat pretén impulsar properament un carril Bus a la B-23 sense construir una 
plataforma addicional; requereix poc volum d’inversió davant les disponibilitats 

pressupostàries actuals. Es pretén aprofitar el voral d'entrada a Barcelona, que es 
convertirà en un carril més durant les hores punta del matí, quan hi ha més circulació i un 
major ús de l'autobús. El transport públic farà servir en aquest horari el carril situat a 
l'esquerra. El repartiment del trànsit s'indicarà mitjançant pòrtics lluminosos. En una fase 
posterior, si la demanda ho aconsella, es podria ampliar l'autopista amb un carril d'entrada 
pel centre, i així mantenir el voral tot el dia. A part d’utilitzar els 2,5 m del voral de la dreta i 

20 cm del voral de l’esquerra, el nou carril requereix estrènyer 20 cm els 3 carrils de 

circulació, per tal d’aconseguir en total 4 carrils de 3,30 m. 

 

Figura 2.7.11. 

 

Font: ATM . 

 

La inversió necessària seria de 7,5 M€, molt lluny dels 100 M€ que preveu el projecte de 

Foment.  

Com s’ha explicat anteriorment, un cas singular de retencions són les provocades per la 
insuficiència de capacitat de les estacions de peatge a les hores punta. El transport públic 
pateix la retenció com la resta de vehicles i aquest fet penalitza la velocitat comercial i la 
fiabilitat en el compliment dels horaris. 

Una solució seria habilitar un carril bus a les proximitats de l’estació de peatge, que 

condueixi a una cabina exclusiva per a l’autobús o per a Bus-VAO. Podria habilitar-se el 
voral de la dreta com a carril bus, ampliant la plataforma 1 metre si cal, tal com s’ha 

implementat per exemple a l’Estat de Califòrnia.(Figura 2.7.12) 
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San Francisco/Oakland Bay Bridge (California) 

Figura 2.7.12.  

Font: Federal Highway Administration  

 

Una altra infraestructura que afecta el servei d’autobusos interurbans són les parades i els 
seus accessos tant de l’autobús com dels viatgers. Les parades d’autobús en trams 

interurbans de carreteres són un aspecte crític que té implicacions sobre la fluïdesa i 
seguretat del trànsit, i sobre la seguretat dels vianants que hi accedeixen. 

L’ATM ha realitzat un estudi de millora d’una selecció de 81 parades, realitzada en base a 

entrevistes amb els principals operadors de transport públic, ajuntaments, Diputació de 
Barcelona i la Direcció General de Ports i Mobilitat (DGTM) (Mapa 2.7.12). Els criteris de les 
actuacions a realitzar consideren 4 aspectes: 

 Tipologia de parada: se situarà en apartador quan la intensitat de trànsit sigui 
superior a 5.000 vehicles diaris o amb més de 30 expedicions de bus diàries. 

 Equipament de la parada: es col·locarà marquesina quan el volum d’usuaris sigui 

elevat (més de 60 al dia). 

 Creuament de la carretera: se situarà un pas de vianants amb refugi central 
semaforitzat quan la intensitat de trànsit sigui superior a 10.000 vehicles diaris o 
amb un volum d’usuaris mitjà (a partir de 20 al dia). 

 Accessos a la parada: s’optarà per un itinerari segregat quan el volum d’usuaris sigui 

mitjà (a partir de 20 al dia) o bé sempre que la intensitat de trànsit sigui superior a 
15.000 vehicles/dia. 

No obstant, aquests criteris es consideren com una orientació general i cal estudiar cada 
cas en concret per aplicar-hi la solució adient. 
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Font: ATM. 

Mapa 2.7.12. Parades on es proposen actuacions 
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2.7.7. L’aparcament 

Influencia del preu de l’aparcament en el repartiment modal 

L’aparcament és un element clau en les polítiques de mobilitat. Segons una enquesta de 

l’AMB i la Diputació de Barcelona, a 17 municipis de la primera corona metropolitana (tots 
excepte Barcelona), amb dades de 2011 s’arriba a la conclusió que la quota d’ús dels 

modes sostenibles es dobla quan els treballadors no disposen d’aparcament reservat en 

destinació. 

Per altra banda, estudis realitzats per TES i MCrit a l’àmbit del continu urbà de Barcelona 

demostren que es molt més efectiu per reduir la quota del transport privat l’augment del cost 

de l’aparcament que l’increment en el temps de viatge (incrementant un 25% el cost 
d’aparcament s’aconseguiria un increment de viatges en transport públic del 10,4%, que 
significaria una reducció del 26,8% dels cotxes, mentre que un increment en el temps de 
viatge del vehicle privat d’un 25%, es redueixen només un 6,3% els viatges en cotxe i 
s’incrementen per tant, un 2,4% els viatges en transport públic). 

En municipis grans, regular l’aparcament en calçada (àrees verdes i zones blaves) és una 
opció que s’està generalitzant per dissuadir la utilització del vehicle privat i alhora gestionar 
adequadament una oferta d’aparcament limitada. Això és viable en ciutats amb una oferta 
de transport públic interurbà bona que constitueixi una alternativa real al transport privat. 

A l’RMB, però, existeixen nombrosos municipis mitjans i petits que tenen una oferta de 
transport públic interurbà insuficient i per tant l’ús del vehicle privat és inevitable. Per tal de 

minimitzar l’impacte de voler aparcar tant al centre com sigui possible (augment dels 
vehicles·km i emissions contaminants a la zona central) pot ser útil l’establiment 

d’aparcaments de dissuasió al perímetre del municipi o a la zona atractora de viatges 
associats als principals eixos d’accés, a una distància del centre que es pugui cobrir a peu. 

 

Regulació de l’aparcament en calçada 

La implantació de zona blava en un àmbit concret sovint provoca un desplaçament de la 
pressió d’aparcament cap a aquells carrers amb aparcament lliure més propers a la zona 

cèntrica on s’ha instaurat la zona blava. El model de tarificació que es comença a aplicar 
consisteix en la creació d’àmbits continus formats per diferents zones amb una escala de 
tarifes ascendent a mesura que s’està més a prop de les zones amb major demanda de 
places. Aquesta nova política tarifària comporta una reducció dels vehicles en aquestes 
zones i una reducció de la demanda d’estacionament. 

 

Aparcament en centres generadors de mobilitat no regulats 

També existeix una modalitat d’aparcament regulat en calçada poc estesa a l’RMB 

consistent en la disponibilitat de places de llarga durada, on l’usuari pot pagar una tarifa 

reduïda que li permeti aparcar el vehicle tot el dia. Aquest tipus de regulació es pot utilitzar 
en zones urbanes amb poca càrrega residencial on actualment l’aparcament és gratuït i 

residents de barris limítrofs hi aparquen lliurement tota la setmana i en zones on hi hagi 

activitat generadora de mobilitat no residencial (llocs de treball, centres d’estudi, zones 

lúdiques de llarga durada...) o bé allà on la regulació per aparcar sigui lliure, que sovint és 
fora del nucli urbà.  

Els usuaris que optin per accedir-hi en vehicle privat (ja sigui per falta d’una bona connexió 

en transport públic o per una decisió personal) podrien estacionar el vehicle durant tota la 
jornada laboral amb un preu reduït, i es podria invertir la recaptació a incrementar l’oferta de 

modes sostenibles a la zona. 

Aquest tipus de mesura s’ha aplicat a la ciutat de Tarragona a través d’una “àrea taronja” en 

un solar prop de l’hospital Joan XXIII, fora del centre urbà i a la ciutat de Barcelona on des 
de l’octubre del 2012 es va implantar una Àrea Lila en zones limítrofes amb l’àrea Verda. 

 

Tarificació dinàmica  

Les noves tecnologies de sensors de control d’ocupació de plaça que s’estan començant a 

instal·lar en alguns carrers de ciutats de l’RMB obren un ampli ventall de possibilitats per a 

una gestió més eficient de l’aparcament en calçada. Una d’aquestes és la de la tarificació 
dinàmica segons la demanda. 

A partir de la informació recollida pels sensors es pot conèixer el nombre de places 
ocupades en una zona regulada determinada i la tarificació dinàmica consisteix a modificar 
la tarifa de cada zona segons el grau d’ocupació registrat en temps real. 

 

Aparcaments al perímetre del casc urbà. 

El transport públic té un grau de servei i cobertura limitat que moltes vegades no pot 
competir amb el vehicle privat.  

En municipis mal servits per transport públic, l’ús del vehicle privat per accedir-hi és molt 
majoritari i en aquests casos apareix la molèstia per als residents provocada per vehicles de 
fora del municipi que accedeixen al centre urbà creant trànsit d’agitació i ocupant places 

d’aparcament. 

La implantació d’Àrea Verda al centre garantiria l’aparcament als residents però penalitzaria 

fortament els forans. 

La Regió Metropolitana consta de 164 municipis, 49 dels quals (un 32%) tenen menys de 
5.000 habitants i representen un 2% de la població total. En municipis molt petits no sembla 
raonable aplicar les polítiques d’aparcaments de dissuasió ja que l’aparcament no és un be 

escàs. Seria adequada en municipis amb un cert grau de consolidació urbana, combinat 
amb una baixa oferta de transport públic. 
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Aparcaments d’intercanvi modal (P&R) 

Models de gestió 

Els diferents informes elaborats tant per Renfe Rodalies com per FGC s’encaminen a un 
model de gestió conjunta d’unitats de negoci que englobin diferents Park and Rides 
d’àmbits similars.  

L’objectiu és crear paquets d’aparcaments de diferents mides i rendibilitats que conformin 

una unitat de negoci sostenible econòmicament. Així, cada explotador gestionaria grups de 
petits aparcaments poc rendibles conjuntament amb grans aparcaments d’elevada 

utilització. 

L’estudi per a la modernització i millora dels aparcaments vinculats a estacions de la xarxa 

de Rodalia de Barcelona de Renfe Rodalies diagnostica que en la situació actual els 
aparcaments suposen una càrrega econòmica per Renfe ja que els aparcaments no són 
sostenibles econòmicament. A més, ofereixen un problema organitzatiu i de gestió ja que 
les queixes dels usuaris de l’aparcament s’adrecen al personal de Renfe i aquest no està 
format per solucionar segons quin tipus d’incidències. 

L’estudi defineix els equips que ha d’incorporar cada aparcament per garantir la 

funcionalitat de les instal·lacions entre els quals hi ha les màquines emissores de tiquets, 
regulació d’accés i sortida mitjançant barreres, caixers automàtics, CCTV i interfonia amb el 

centre de control, sistema de reconeixement de matrícules i software de control de ticketing. 

L’estudi també proposa com a equipaments complementaris els aparcaments de bicicletes 
segons el model adoptat per l’ATM de Barcelona i l’AMB, i punts de recàrrega de cotxe 
elèctric tot i que els càlculs econòmics de l’informe no contemplen aquestes inversions. 

D’altra banda, l’operador Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha desenvolupat 
el seu Pla d’Aparcaments d’intercanvi modal a la Regió metropolitana de Barcelona. (Mapa 
2.7.13) 

En el pla es realitza una proposta de programa d’actuacions sobre com actuar sobre el 

desenvolupament i la gestió de Park and Rides a les línies del Vallès i del Baix Llobregat-
Anoia. 

En l’estudi d’FGC es defineixen com a característiques del servei a prestar els sistemes de 
videovigilància per seguretat, la reserva de places per a usuaris habituals i la senyalització 
dinàmica sobre l’estat d’ocupació de l’aparcament. 

FGC vol optar per l’externalització a l’hora de gestionar aquests aparcaments però es troba 

amb el problema que, en la majoria dels casos, no hi ha prou volum perquè l’explotació 

sigui sostenible econòmicament. 

Un estudi elaborat per l’ATM amb el títol “Impuls dels Park & Rides a les estacions  de 
Rodalies de Catalunya” la primavera del 2013, ressalta també que la senyalització d’accés 

als P&R hauria de millorar, i que caldria incorporar informació sobre el seu grau d’ocupació 

als usuaris. Aquest estudi realitza un inventari exhaustiu dels aparcaments de 173 
estacions d’Adif de l’RMB i resta de Catalunya, estableix estratègies i defineix accions 
necessàries per a l’impuls de la xarxa d’aparcaments de dissuasió. La diagnosi de la 

infraestructura es realitza a partir de diversos paràmetres com la senyalització, d’accés i 

estàtica, l’estat de conservació i la netedat, la gestió, les condicions d’utilització, els nombre 
de places d’aparcament per mode, la ocupació i les possibilitats d’aparcaments alternatiu. 

Així, es classifiquen els aparcaments segons l’estat actual i segons l’escenari objectiu (Grup 
A: Avançats, Grup B: Bàsics).  

Les propostes es jerarquitzen també segons si corresponen al pdI: grans ampliacions, nous 
Park & Rides o al pdM, petites ampliacions i propostes menors: accessibilitat, senyalització, 
arranjaments, creació de places per a bicicletes i motocicletes, il·luminació, pavimentació…. 
Altres actuacions previstes inclouen aspectes de gestió (Aprofundiment en la barreja 
d’usos, aprofitament temporal d’espais sense ús, elaboració d’un sistema de tarifes flexibles 

amb la implementació de la T-Mobilitat.), incorporació de punts de recàrrega elèctrica, 
instal·lació d’aparcaments segurs de bicicleta, integració de les noves tecnologies per 
comunicar amb els usuaris (App per a mòbils, web amb informació en temps real...). 

 

Sistemes tarifaris 

L’ATM va realitzar l’any 2008 l’Estudi de dimensionament i localització dels Aparcaments 

d’intercanvi modal a les xarxes Ferroviàries interurbanes operades per renfe Rodalies i FGC  
i un dels resultats més interessants que se’n va obtenir va ser la predisposició dels usuaris 
a pagar per estacionar en un d’aquests aparcaments.  

Els resultats indiquen que és important tenir la possibilitat d’ajustar les tarifes a la demanda 

una vegada es posi en servei el sistema d’aparcaments, mitjançant un sistema tarifari 

flexible. A més, el fet que els títols de transport majoritàriament utilitzats siguin els títols 
integrats de l’ATM, planteja la possibilitat de fidelitzar aquest tipus d’usuaris, associant a la 

tinença d’un títol integrat el dret de reserva de plaça en un aparcament. 

El grau d’ocupació dels aparcaments de l’RMB presenta uns resultats força dispars segons 

si l’aparcament és de pagament o gratuït. En els aparcaments gratuïts de la segona corona 

l’ocupació es propera al 90%-100% en la majoria de casos mentre que aparcaments de 
pagament com Sant Cugat o Vilassar tenen ocupacions del 45% i 50% respectivament. 
Així, es conclou que el model tarifari que s’apliqui a un aparcament és clau per definir-ne el 
grau d’ocupació. 

L’estudi per a la modernització i millora dels aparcaments vinculats a estacions de la xarxa 
de Rodalia de Barcelona de Renfe Rodalies proposa un sistema tarifari que inclou tant 
usuaris vinculats al transport públic com usuaris no vinculats. 

Els usuaris habituals del transport públic d’ús habitual tenen una reducció de la tarifa en 
funció de la utilització, que està determinada pel títol de transport utilitzat, ja sigui del STI o 
de l’operador. 

El Pla d’Aparcaments d’intercanvi modal a la Regió metropolitana de Barcelona 

desenvolupat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya proposa, per a les seves 
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estacions, una política tarifària diferent segons la corona on estigui situada l’estació i 

conseqüentment, l’aparcament associat. 

Els preus variarien a l’entorn del 3-4 €/dia en la zona central fins a 1-1,5€/dia a la 2a 

corona, 

A més FGC proposa les bonificacions següents: per l’ús de la bicicleta, per utilització del 
cotxe compartit i per l’ús de vehicles eco. 

 

Senyalització a la xarxa viaria 

La senyalització dels aparcaments de dissuasió a la xarxa viària es pot enfocar des de dues 
escales diferents: 

 D’una banda cal garantir que l’usuari conegui l’existència de l’aparcament i 

proporcionar-li indicacions adequades per localitzar l’accés d’una manera ràpida i 

eficaç. 

 D’altra banda, i una vegada cobert el punt anterior, es pot oferir informació 

complementària a l’usuari mitjançant panells dinàmics on s’informi del nombre de 

places disponibles així com la tarifa vigent. 

Aquesta senyalització cal que es localitzi en els punts d’entrada a la ciutat, punts estratègics 
de les rutes principals i també, a llarg de les principals rutes utilitzades pels conductors que 
cerquen plaça d’aparcament. 
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Font: FGC 

Mapa 2.7.13. Pla d’aparcaments d’intercanvi modal FGC 
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XARXA VIÀRIA - conclusions 

 
 GESTIÓ DE LA VELOCITAT: La gestió dinàmica de la velocitat permet augmentar la 

capacitat d’un corredor en períodes de congestió viària alhora que aconsegueix una 

reducció de les emissions, els consums i l’accidentalitat en períodes punta. És 

convenient monitoritzar els efectes del sistema de gestió actualment implementat en les 
vies d’accés a Barcelona i implantar-lo en altres àmbits amb importants nivells de 
congestió de la xarxa.  

 VIES TRAVESSERES: Les travesseres suporten globalment el 10% del trànsit de 
mobilitat interurbana, fet pel qual cal ser especialment curosos en el disseny de la 
transició d’aquestes vies cap a l’àmbit urbà millorar-ne els aspectes que contribueixen a 
la seva seguretat, ja que són espais d’elevada accidentalitat. 

 CARRILS BUS-VAO: La implantació de dos carrils interurbans, el de la C-31 i el BUS-
VAO de la C-58, suposa un primer pas d’un programa d’actuació més ampli contemplat 

al pdI que inclou noves plataformes reservades, carrils bus-VAO i petits carrils bus, per 
tal d’assolir una velocitat comercial competitiva i més fiabilitat en el compliment dels 
horaris del transport públic per carretera. En el cas del BUS-VAO cal que la gestió vagi 
acompanyada de mesures que ajudin a augmentar l’ocupació dels vehicles. 

 

 

 

 PARADES D’AUTOBÚS INTERURBANES: Les parades d’autobús en trams 

interurbans de carreteres són un aspecte crític que té implicacions sobre la fluïdesa i 
seguretat del trànsit, i sobre la seguretat dels vianants que hi accedeixen. Caldria 
introduir aspectes vinculats a les tecnologies de la informació per tal de millorar-ne el 
funcionament i la interacció amb els autobusos i els usuaris.  

 REGULACIÓ DE L’APARCAMENT: L’aparcament en destinació és un element clau en 

les polítiques de mobilitat; la seva gestió i tarificació és un mitjà efectiu per a la reducció 
de la quota del transport privat. La regulació de l’aparcament en calçada a les ciutats de 

l’RMB encara presenta una heterogeneïtat elevada i disfuncions per la manca 
d’informació, la pressió d’aparcament en zones gratuïtes, la tarificació estàtica, 

l’heterogeneïtat conceptual i de nomenclatura. L’aparcament està molt vinculat a la 
mobilitat interurbana i per tant requereix polítiques de gestió supramunicipals. 
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2.8. Xarxa ferroviària 

Aquest apartat fa un reconeixement de la configuració de la xarxa ferroviària de la RMB, 
tant de passatgers com de mercaderies, fent un repàs de les circulacions existents, de les 
característiques d’accessibilitat de les estacions, les infraestructures associades i les 

previsions de futur del pdI. Bona part d’aquesta anàlisi prové de l’informe “Anàlisi del 
sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona (ATM, 2013). 

Al sistema ferroviari de la RMB conviuen quatre xarxes principals: Ferrocarrils de la 
Generalitat, Renfe Operadora, Transports Metropolitans de Barcelona i TRAM, (a més 
d’altres operadors de mercaderies). Els mapes 2.8.1 i 2.8.2 presenten aquest sistema 
ferroviari en tot l’àmbit de la RMB i en la conurbació central identificant les xarxes dels 
diversos operadors. 

Les xarxes que operen aquestes quatre empreses són disjuntes (excepte en alguns trams 
puntuals entre FGC i Adif, i entre Adif i Metro L1) en règims d’explotació tant tècnics com 

jurídics molt diferents. L’única xarxa on existeix una diferenciació efectiva entre operador i 

administrador de la infraestructura és la gestionada per Adif i operada per Renfe Operadora 
tant per a mercaderies com per a viatgers. La xarxa d’Adif presenta nombrosos punts 
d’interconnexió i, per tant, pot ser considerada com un únic sistema. No succeeix el mateix 

amb les xarxes operades i gestionades per les altres empreses, ja sigui per raons físiques 
(cas del TRAM), tècniques (de manca d’interoperabilitat com és el cas del metro) o totes 
dues alhora (com és el cas d’FGC). A la pràctica, el conjunt del sistema es divideix en 
diverses subxarxes amb funcionaments independents i autònoms des del punt de vista 
ferroviari, per bé que no des del punt de vista de l’usuari. 

 

2.8.1. Xarxa de transport públic 

Avaluació geogràfica del sistema ferroviari de viatgers 

El sistema ferroviari de l’RMB s’articula de forma radial a partir de Barcelona. Aquesta 

articulació radiocèntrica fa que hi hagi una bona accessibilitat ferroviària al centre de la 
ciutat des de la primera  i segona corona metropolitana, en particular des dels corredors 
litoral i prelitoral i des del Vallès. 

Observant el plànol de proximitat de població es percep la diferent rellevància en termes de 
la població que cobreixen les diverses estacions i en conjunt el sistema ferroviari (Mapa 
2.8.3). La xarxa de FGC a la riba dreta del Llobregat dóna servei a una població distribuïda 
uniformement sobre el territori, amb justificació de les diferents parades que realitza 
malgrat penalitzar la interestació. En canvi, la distribució de la població a la riba esquerra, 
servida per RENFE, és més irregular, amb Molins de Rei i Sant Feliu del Llobregat com a 
principals nuclis de població. 

El curs mitjà del Llobregat, servit per FGC, dóna servei a una població molt concentrada als 
voltants de l’estació. RENFE, en canvi, juga un paper bàsic en municipis puntuals a la zona 
del Penedès (Vilafranca del Penedès) i cobreix zones no tan denses. 

La línia Papiol-Montcada, posada en servei per a passatgers més recentment, permet 
vincular el Vallès i el Baix Llobregat-Anoia sense passar pel saturat centre de Barcelona i 
jugarà un important paper d’enllaç orbital a l’àmbit de l’RMB. Al Vallès, la xarxa d’ADIF 

disposa d’una línia que travessa l’àmbit occidental en direcció a Manresa i dues línies que 

serveixen el sector oriental, una en direcció a Vic per la vall del Congost i l’altra en direcció 
a Girona seguint el Mogent i la Tordera. Totes aquestes línies es connecten amb Barcelona 
passant per Montcada. La xarxa de FGC, en canvi, accedeix a Barcelona tot travessant 
Collserola i connectant Sant Cugat amb dues línies que finalitzen a Sabadell i a Terrassa. 
La cobertura de les estacions sobre la població vallesana és força bona, malgrat quedar-se 
fora la part central de la plana i els municipis propers a la serralada litoral i prelitoral.  

L’àmbit del Penedès és servit per la línia d’ADIF provinent de Barcelona pel Baix Llobregat 

fins a Sant Vicenç de Calders, que dóna cobertura als principals nuclis urbans. La zona 
litoral es pot considerar ben coberta per les diverses línies de RENFE que ressegueixen el 
Garraf i el Maresme, tot i que alguns municipis menys propers a la línia de costa queden 
fora de l’àrea d’influència del ferrocarril. Alguns d’aquests municipis presenten densitats i 
extensions de la taca urbana força superiors a alguns punts litorals, com és el cas de St. 
Andreu de Llavaneres, Argentona, Canyelles o St. Pere de Ribes.  
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Mapa 2.8.1.Xarxa ferroviària considerada com conurbació central 

Font: ATM 
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  Mapa 2.8.2. Xarxes d’Adif i FGC en l’àmbit de l’estudi 

Font: ATM 
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Mapa 2.8.3. Població situada a menys de 500 metres d’una estació 

Font: ATM 
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Àrea d’influència de les estacions del sistema ferroviari a 1000 i 250 m de 

distància de la ciutat de Barcelona 

Relació entre la interestació (km) i la velocitat comercial (km/h) 

La cobertura de la ciutat de Barcelona destaca per sobre de la resta de l’RMB per la 

confluència de les quatre xarxes, si bé encara queden algunes zones poc cobertes pel 
sistema ferroviari però amb una important densitat de població.(Figura 2.8.1)  

Figura 2.8.1. 

 

Font: CENIT (2006). 

Els serveis de viatgers dels quatre operadors ferroviaris presents a l’RMB són, en bona 

part, complementaris. El Gràfic 2.8.1 ens mostra com es distribueixen els diversos trams 
considerats en aquest estudi en relació amb la distància mitjana interestació en cada tram i 
la velocitat comercial en aquests trams. Es pot apreciar una clara relació entre velocitat 
comercial i distància interestació.  

També es pot apreciar l’especialització dels diversos operadors en el tipus de servei que 

ofereixen, essent el tramvia el que ofereix velocitat comercial i interestacions més baixes i 
Renfe Operadora les interestacions i velocitats comercials més grans. Tanmateix, s’aprecia 

clarament en la gràfica la dualitat del servei d’FGC, en alguns trams amb característiques 

de metro i en d’altres amb característiques de transport de rodalies. 

 

Gràfic 2.8.1. 

 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 

 

Es constata que les infraestructures destinades a viatgers són les que presenten més 
capacitat i qualitat. Així, la xarxa de viatgers està equipada majoritàriament amb via doble 
(Mapa 2.8.1) i en la seva totalitat està electrificada, encara que a diferents tensions 
nominals: 750, 1.200, 1.500 i 3.000 Vcc en corrent continu segons la xarxa (o línia en el cas 
de metro). A aquestes tensions s’afegeixen els 25.000 V en corrent altern que alimenten 
l’alta velocitat. La xarxa d’alta velocitat és disjunta de la convencional, no només per 
l’ample de via sinó també pel tipus d’electrificació. 
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Mapa 2.8.1.l  

 

Mapa 2.8.4. Trams en via única de la xarxa de viatgers en l’àmbit de l’RMB i l’àmbit central 

Font: ATM. 
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Relació entre circulacions diàries i circulacions en hora punta 

Així mateix, en relació amb els sistemes de senyalització i bloqueig, així com al material 
mòbil, s’aprecia una modernització progressiva que permet d’augmentar la capacitat del 
sistema i la qualitat del servei sense necessitat d’inversions en noves infraestructures.  

En el cas del tramvia s’han implementat estratègies de regulació del trànsit mitjançant la 
microrregulació i la prioritat. La senyalització del tramvia és viària i ferroviària, aquesta 
darrera amb enclavaments electrònics. El sistema de bloqueig com a tal no existeix, ja que 
el sistema de conducció és de marxa a la vista. 

Tanmateix, el sistema actual presenta una sèrie de deficiències associades directament a 
la infraestructura. Algunes d’aquestes ja es posen de manifest en el servei actual amb la 
congestió d’alguns trams o bé la manca d’un servei competitiu, mentre que d’altres es 

posaran de manifest a mesura que els operadors vulguin incrementar les seves 
prestacions.  

Els punts de la xarxa amb més mancances a nivell d’infraestructura, que impedeixen el 
creixement de circulacions, són els que actualment ja presenten alts graus d’ocupació. Cal 

tenir en compte no només les circulacions totals (que s’han de limitar en funció de la 

capacitat horària i el tall de servei per manteniment) sinó sobretot les circulacions en hora 
punta, que són les que mostren el grau d’exigència a què se sotmet la infraestructura i 

marquen el límit de la incorporació de nous serveis. El Gràfic 2.8.2 presenta el factor d’hora 

punta per a tots els trams tot comparant les circulacions totals i les circulacions d’hora 

punta. Es pot apreciar que el factor d’hora punta (visualitzat com a pendent de la recta de 

regressió) és similar per a totes les xarxes. Pel que fa als serveis, el Mapa 2.8.5 i el Mapa 
2.8.6 mostren les circulacions totals i en hora punta a les xarxes.  

Una vegada més es palesa que la zona central corresponent a Barcelona i la seva àrea 
contínua és la que presenta les infraestructures més sol·licitades, amb puntes horàries en 
les xarxes operades per Renfe Operadora, FGC i Metro superiors a les 20 circulacions. En 
el cas del túnels urbans de Barcelona de la xarxa d’Adif), l’increment de capacitat està 

limitat per la pròpia topologia de la infraestructura. El nou sistema de senyalització que 
s’instal·li permetrà incrementar la capacitat, encara que de manera limitada. 

 

 

Gràfic 2.8.2. 
 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 
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Mapa 2.8.5. Circulacions diàries en l’àmbit de l’RMB 

Font: ATM 
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Font: ATM. 

Mapa 2.8.6. Circulacions diàries en l’àmbit central 
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Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 

Mapa 2.8.7. Circulacions en hora punta en l’àmbit de l’RMB 
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. Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 
  

Mapa 2.8.8. Circulacions en hora punta en l’àmbit central 
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Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 

Mapa 2.8.9. Accessibilitat PMR a l’RMB 
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Mapa 2.8.10. Accessibilitat PMR a l’àrea central 
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Font: 

Mapa 2.8.11. Estacions amb aparcament i tipus 
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Circulacions a les línies de metro i en hora punta 

En els aparcaments per a vehicle privat, la disponibilitat augmenta a mesura que les xarxes 
s’allunyen del nucli de Barcelona (com es reflecteix en la 0), per la lògica disposició de més 
espai i per l’increment de la demanda d’accés en vehicle privat a les estacions. Més 

endavant es presenta una anàlisi detallada dels Park&Ride. 

 

Anàlisi de la xarxa per operadors 

Xarxa de Metro (TMB) 

La xarxa de metro es compon a dia d’avui de 8 línies, amb un funcionament pràcticament 

independent i amb característiques tècniques força diferents, des de l’ample de via fins a 

l’electrificació o els sistemes de senyalització; incorpora des del 2009 tots els sistemes que 
permeten una conducció automàtica a les línies 9,10 i 11. Les diferències més grans 
d’infraestructura són a la L1 (ample ibèric), la L11 (via única) i la L9/10 que presenta una 
nova característica de construcció de les estacions en forma de pous i l’establiment en 

alguns dels trams de dos sentits de circulació superposats amb llosa intermèdia. 

La infraestructura ferroviària del Metro té dos amples de via diferents per motius històrics: 
l’ample de via de l’L1 és de 1.674 mm mentre que a la resta de les línies és de 1.435 mm. 
Aquest fet fa que hagin de circular vehicles diferents segons si és la línia L1 o la resta, on 
es poden apreciar diferències d’entrevia: 3.774 mm per a l’L1 i 3.270 mm per a la resta, la 

qual cosa ha provocat que els túnels s’hagin construït amb gàlibs diferents. Les línies 1 a 5 
tenen més de 26 circulacions en hora punta (Gràfic 2.8.3), amb un màxim de 30 per a la L5. 
La línia 9/10 en té 10 i la L11 tan sols 2. 

Tota la xarxa és amb doble via amb l’única excepció de la L11, un metro lleuger operat en 

règim de via única i que actua com un perllongament de la L4 fins a Ciutat Meridiana. La 
infraestructura es va construir amb criteris de dimensions de metro, com ara les andanes, 
per possibilitar un desdoblament de la línia quan el nombre d’usuaris saturés el sistema 

d’operació actual en via única. 

 

 
Gràfic 2.8.3. 

Font: TMB 2012. 

 

La xarxa de metro dóna servei als municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 

Cornellà, Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Montcada i Reixac. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

En el Gràfic 2.8.4 i el gràfic 2.8.5 es mostra el nombre de circulacions al conjunt de la xarxa 
d’FGC. Tal com s’explica a continuació, el servei ofert està condicionat per les 
característiques especials de la xarxa, especialment en el Metro del Vallès, on actualment 
funciona en situació de saturació en hora punta. 

Les dues xarxa de FGC presenten característiques diferenciades en l’ample de via (1.000 
mm a la línia del Llobregat i 1.435 mm (ample UIC) a la Línia Vallès) i també en el material 
mòbil.  
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Circulacions diàries per sentit a la xarxa FGC 

Circulacions diàries per sentit a la xarxa FGC 

Gràfic 2.8.4. 
  

Font: FGC. 

 

Gràfic 2.8.5. 
 

 

Línia del Vallès 

La principal disfunció del Metro del Vallès és la manca de capacitat del tram urbà comprès 
entre Gràcia i Plaça Catalunya ja que hi conflueixen tots els serveis d’aquesta xarxa. El 

nombre de serveis, 32 per sentit a l’hora punta, amb un interval de només 112’’, són 
insuficients per absorbir tant la demanda existent com la potencial de la línia amb una 
qualitat de servei suficient. 

La capacitat de la línia es troba actualment limitada pels sistemes existents de senyalització 
i blocatge, tant en el tram més saturat, entre Pl. Catalunya i Gràcia, com en el tram 
comprès entre Catalunya i Sant Cugat. Un canvi del sistema de senyalització (passant a un 
sistema CBTC), combinat amb una reconfiguració de l’accés a Plaça Catalunya i l’ampliació 

de l’andana ascendent de Provença, permetria un increment de les circulacions assolint 
una capacitat de 36 trens per hora. 

La saturació d’andanes és crítica a les estacions de Gràcia i sobretot l’estació de Provença, 

que, a més de donar servei a una zona central de Barcelona, és un intercanviador amb les 
línies L3 i L5 de metro. La situació actual de congestió de l’andana a l’hora punta, que ha 
portat a disposar parcialment portes d’andana per prevenir accidents, en fa fonamental 
l’ampliació. L’afluència d’usuaris ha portat FGC, en moments puntuals, a limitar l’accés a 

les andanes. 

Un altre problema que presenten algunes estacions és la insuficiència infraestructural de 
les andanes, tant per longitud (andanes de 60 m) com per amplada i capacitat (cas de 
l’estació de Provença).  

Un altre punt crític en la capacitat de les línies són els cisallaments que es produeixen a les 
bifurcacions en via doble sense salt de moltó. Les bifurcacions que es troben a les línies del 
Vallès, a part dels de les estacions terminals, són: 

 Bifurcació Gràcia-Tibidabo (salt de moltó) 

 Bifurcació Sarrià (cisallament) 

 Bifurcació Sant Cugat (cisallament) 

Un element que pot jugar un paper molt important a l’hora de donar qualitat de servei són 

els escapaments que permeten la comunicació entre les vies d’un i altre sentit. La 
senyalització d’FGC permet la circulació a contrasentit i aquest fet permet reduir l’impacte 

de les incidències. Tanmateix, en algun tram la distància entre escapaments és molt gran, 
fent que, en cas d’incidència, s’hagi d’operar en via única una longitud important, amb la 
reducció consegüent de capacitat. En aquest sentit, la línia del Vallès presenta disfuncions 
entre Sant Cugat i Sarrià.  
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Passos a nivell xarxa FGC 

Línia Llobregat - Anoia 

La línia Llobregat-Anoia encara té algun tram en via única, però ja està totalment 
desdoblada fins a Olesa, fet que ha obert la possibilitat d’oferir freqüències millors. La 
introducció dels serveis dels metros comarcals sobre aquesta línia ha fet que els trams de 
via única s’acostin a la saturació, sobretot al tram Olesa-Manresa, on ja queda poca 
capacitat per a les mercaderies.  

A la línia del Llobregat-Anoia es concentren els únics passos a nivell de la xarxa d’FGC, tot 
i que no condicionen les circulacions a la línia. Només 3 dels passos a nivell es troben als 
trams amb trànsit de viatgers i han estat condicionats per minimitzar-ne els riscos Gràfic 
2.8.6). També trobem travesseres en zona portuària, però en aquest cas la seva supressió 
no és estrictament necessària ja que la circulació es fa molt lenta i en alguns casos amb via 
integrada a l’asfalt del carrer (embeguda). A més, tampoc hi ha l’obligació legal de suprimir-
les. 

 

Gràfic 2.8.6. 

 

Font: ATM 

 

 

Tramvia 

La xarxa de tramvia de Barcelona, atès el poc temps que ha passat des de la seva 
inauguració, no presenta deficiències derivades de l’envelliment del parc o de les 

infraestructures i es pot establir que, en general, les infraestructures i el material satisfan 
les necessitats de projecte.  

Tanmateix, s’albiren certs punts on es podria millorar la xarxa del tramviària. A nivell 
d’infraestructura, el principal problema és l’existència de dues xarxes disjuntes (Trambaix i 

Trambesòs) que no permeten compartir recursos entre elles. També dificulta l’operació la 
via única en trams en explotació. Aquestes dificultats es posarien de manifest sobretot si 
s’haguessin d’incrementar les freqüències (vegeu Mapa 2.8.1). 

Les característiques de tots els trams són força similars, amb unes interestacions d’uns 400 
metres i una velocitat limitada. La velocitat màxima en general és la mateixa que per a la 
circulació urbana (50 km/h) i la freqüència ve condicionada per les fases semafòriques. 
Aquests fets limiten el potencial de les prestacions que pot oferir el tramvia. En trams 
segregats com el tram del lateral de la Gran Via el tramvia gaudeix d’interestacions més 
grans i, sobretot, d’una velocitat més elevada per la manca d’interseccions, i que permeten 
una punta fins a 60 km/h. 

El nivell òptim de prestacions del tramvia s’assoliria amb una regulació semafòrica adient 

integrada a tot el seu recorregut, que inclogui un sistema de prioritat ja sigui dinàmica o de 
microregulació. 

Un altre condicionant per a les prestacions són les limitacions de velocitat que es troba el 
tramvia en zones de pacificació de trànsit que l’obliguen a circular a 30 km/h amb la 

consegüent reducció de la velocitat comercial.  

Respecte dels altres modes ferroviaris, el tramvia presenta com a gran avantatge 
l’accessibilitat. El fet de situar-se al nivell de vianant minimitza els temps d’accés. La 

configuració de les andanes, com també la del material mòbil, fan que sigui un mode 
totalment accessible per a PMR (l’únic mode ferroviari que ho aconsegueix).  

 

Xarxa d’Adif 

La principal disfunció que presenta la xarxa d’Adif és la manca de capacitat, especialment 

al tram central (túnels passants de Barcelona). La finalització de la construcció de la línia 
d’alta velocitat permetrà alliberar circulacions de les grans línies per bé que el guany de 
capacitat no serà prou per satisfer la demanda futura de serveis, en especial al punt més 
saturat de la xarxa que és el túnel de Catalunya, on es requeririen inversions en 
senyalització per poder-ne augmentar la capacitat pràctica (actualment de 19 trens/hora per 
sentit). 

El tram de Sants a Plaça Catalunya presenta una saturació elevada. En algunes franges 
horàries hi ha programat un tren més que la seva capacitat teòrica, fet que origina sovint 
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Velocitat comercial a la xarxa de Renfe - Adif 

retards i inestabilitat de l’horari. Aquest túnel també presenta limitacions de velocitat de les 
circulacions “dúplex” (unitats tipus 450 de rodalies). 

Els accessos a Sants i la travessera de Barcelona a través del túnel del passeig de Gràcia 
són segments que també pateixen una ocupació elevada. 

Tot i això, la xarxa d’Adif té potencialment una reserva de capacitat notable per a nous 
serveis ferroviaris amb velocitats comercials competitives. El Gràfic 2.8.7 presenta les 
velocitats comercials de la xarxa per trams, que es redueixen a mesura que les línies 
s’aproximen a la zona central de l’RMB. 

Els trams de via única també limiten la capacitat, tot i que aquests es localitzen fora de 
l’àmbit central de l’RMB: Arenys de Mar – Maçanet, Montcada Bifurcació – La Garriga – Vic 
i el ramal El Prat – Aeroport. Els dos primers trams ja presenten problemes de saturació 
causats per la via única. Cal plantejar, doncs, un pas progressiu a l’equipament amb doble 

via d’aquests trams (fins a La Garriga i fins a Blanes). 

El desdoblament de l’extrem nord de la línia de la costa permetria augmentar la capacitat i, 
doncs, donar més bon servei a nuclis de població importants com Calella, Pineda i, fora de 
l’RMB, Blanes.  

Tanmateix, no seria possible intercalar trens ràpids fins a aquestes poblacions allunyades 
del nucli de Barcelona, com ara Arenys de Mar o Blanes, a causa de la saturació del tram 
Barcelona-Mataró que obliga a fer circular trens amb cadència, pràcticament amb les 
mateixes parades. Així, en un futur, per tal d’incorporar serveis semidirectes, s’haurien 

d’ampliar les infraestructures d’entrada a Barcelona. 

En el cas de Vic, el millor temps actual fins a Barcelona en via única és a l’entorn d’1 hora. 

Però si es desdoblava, la capacitat resultant de la línia seria suficient per a la intercalació 
de trens semidirectes que podrien recuperar temps sense necessitat d’avançar el 

precedent per la freqüència inferior dels trens amb aturada a totes les estacions. 

Una reflexió similar referent a la necessitat de zones d’avançament es pot fer en referència 

a la línia del Garraf. La incorporació de zones d’avançament suposaria la quadruplicació de 

la via en alguns trams. Aquesta possibilitat requereix, tanmateix, que es consolidin les 
reserves d’espai existents. 

D’altres elements infraestructurals que limiten fortament les possibilitats d’operació són els 
cisallaments, els escapaments i les vies d’apartat. La seva insuficiència s’ha posat de 

manifest en diverses ocasions, en especial en el cas d’incidència. El fet de disposar 

d’escapaments molt allunyats obliga a operar, en cas d’incidència en una sola via durant un 
tram de gran longitud, magnificant així els efectes de la incidència. 

 

Gràfic 2.8.7. 

 

Font: ATM. 

 

2.8.2. Intercanviadors i sistema d’aparcaments 

La mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona presenta en els últims anys una 
tendència de creixement dels desplaçaments amb un augment gradual de la seva 
complexitat: els viatges són cada vegada més llargs, en temps i longitud, i requereixen 
cada vegada un nombre més gran de transbords. 

A causa del creixement d’aquesta nova demanda de mobilitat i de la necessitat de 

jerarquitzar funcionalment el sistema de transport, són imprescindibles uns punts de 
correspondència o intercanvi entre modes. Aquests punts de correspondència faciliten 
l’efecte xarxa de tot el sistema de transport públic, permeten l’intercanvi modal i afavoreixen 
l’efectivitat del sistema davant la competència del transport privat. 

Els intercanviadors de transport són les portes per les quals molts usuaris i usuàries 
accedeixen al sistema de transport.  

Per la seva banda, els aparcaments d’intercanvi de dissuasió són un tipus específic 
d’intercanviadors, en els quals l’intercanvi de passatge es produeix entre el vehicle privat i 
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el transport públic. Estan pensats per facilitar als residents l’accés als modes de transport 

públic en zones allunyades de les estacions del sistema de transport, afavorint el canvi 
modal en aquells desplaçaments d’accés a les zones urbanes i contribuint d’aquesta 

manera a la reducció de la congestió del trànsit a les ciutats. 

 

Els intercanviadors 

A l’RMB hi ha 37 intercanviadors i punts de correspondència. La majoria estan situats dins 
de la ciutat de Barcelona, a la corona 1 del sistema tarifari de l’ATM, i s’hi relacionen 

principalment modes rígids: ferrocarril, metro i tramvia; amb menys incidència en l’autobús 
urbà, (vegeu Taula 2.8.1). 

D’aquests 37, 10 són punts de correspondència d’un sol mode de transport i d’un operador: 

majoritàriament metro–metro, excepte els casos de de Renfe Rodalies, que compta amb 
l’intercanviador de Montcada Bifurcació; i fora de l’RMB es localitzen els de Maçanet-
Massanes i Sant Vicenç de Calders. 

La resta, els intercanviadors pròpiament dits, connecten més d’un mode de transport: 

metro, rodalies, tramvia i autobús. Per exemple, l’intercanviador de Sant Andreu Arenal–

Fabra i Puig connecta tres modes de transport: metro, rodalies i autobusos metropolitans. 

La consolidació del procés d’integració tarifària ha incrementat els fluxos en els 

intercanviadors, perquè tot i que s’ha incrementat el nombre de desplaçaments (en el 
període 2001 – 2010, en un 10,5 %), encara ho han fet en major proporció el nombre 
d’etapes en el mateix desplaçament, un 22,1%, xifra de la qual es dedueix un increment del 
nombre d’intercanvis de l’11,6%. 

Els darrers vuit anys s’ha inaugurat l’intercanviador de Quatre Camins (el 4 de juliol de 
2003), que permet la connexió del Metro Llobregat – Anoia (FGC) amb diverses línies 
interurbanes d’autobús, que a més incorpora un aparcament d’intercanvi per a vehicles 

privats. 

També es va inaugurar el 21 de maig de 2007 l’estació de Martorell Central d’FGC, que 
permet l’intercanvi amb la xarxa d’Adif (línia R4 i R7), línies d’autobús interurbà i vehicle 

privat mitjançant un aparcament d’intercanvi. 

La primera fase de l’intercanviador de Sagrera Meridiana (xarxa de Metro) es va inaugurar 
l’any 2008 i també han entrat en servei les noves estacions de l’L9/L10 i Renfe Rodalies. Ja 
és en servei la primera fase de l’intercanviador de Sabadell Nord que afecta l’estació d’Adif, 

la qual es completarà quan estigui acabada l’estació d’FGC. D’altra banda, la remodelació 

de l’intercanviador d’Arc de Triomf està en execució i s’ha posat en servei parcialment. 

 

Característiques generals dels intercanvis modals 

La major part dels fluxos d’intercanvi es produeixen dins de la corona tarifària 1 i 
concretament a la comarca del Barcelonès, que és on es localitza el major nombre 
d’intercanviadors i alhora aquells de major dimensió. 

 

Taula 2.8.1. 
Distribució dels intercanvis segons la corona 

Corona Fluxos Nombre d’intercanviadors Percentatge 

1 1.105.097 32 98,2 

2 12.763 3 1,1 

3 7.919 2 0,7 

Total 1.125.779 37 100,0 

Font: ATM 

 
La Taula 2.8.2 mostra que més de la meitat dels intercanviadors estan associats a 
estacions que intercanvien dos modes concurrents, com per exemple rodalies i autobús o 
bé Metro i FGC. En termes de fluxos, el percentatge s’eleva al 75%. 

 

Taula 2.8.2. 

Distribució dels intercanvis per nombre de modes concurrents 

Modes concurrents Fluxos 
Nombre 

d’intercanviadors 
Percentatge 

1 208.069 14 18,5 

2 765.597 19 68,0 

3 152.113 4 13,5 

Total 1.125.779 37 100,0 

Font: ATM 

 

La Taula 2.8.3 indica que a quasi la meitat dels intercanviadors es produeixen fluxos entre 
10.000-50.000 viatges en dia feiner. Els intercanviadors amb més de 50.000 moviments (un 
24% del total) absorbeixen més del 60% dels fluxos. 

La major part de les estacions suburbanes ferroviàries no disposen d’aparcaments per a 

bicicletes, la qual cosa provoca una clara disfuncionalitat davant l’ús progressiu de la 

bicicleta com a mode de transport, especialment en els desplaçaments domicili - 
feina/estudis. 
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Taula 2.8.3. 

Distribució dels intercanviadors en funció del flux d’intercanvi 

Rang 

d’intercanvi 

 

Fluxos 

 

Nombre 

d’intercanviadors 

 

Percentatge 

Més de 50.000 661.334 8 21,6 

Entre 10.000 i 50.000 413.636 17 45,9 

Entre 5.000 i 10.000 45.278 8 21,6 

Menys de 5.000 5.531 4 10,8 

Total 1.125.779 37 100,0 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 

 

Intercanviadors virtuals de superfície 

A la Regió Metropolitana de Barcelona es localitzen 30 intercanvis utilitzats pels usuaris en 
desplaçaments multietàpics, però que no són reconeguts com a tals (no estan senyalitzats). 
Aquestes intercanviadors no reconeguts compleixen els criteris següents: 

 La distància entre ells és de 200 a 1.000 metres. 

 No existeix itinerari interior de connexió. 

 Es tracta de modes d’intercanvi ferroviari entre dos sistemes diferents o entre mode 
ferroviari i estació d’autobús interurbà. 

 Tenen coherència d’utilització dins del sistema global, pel fet que les línies no 
disposen d’alternatives de connexió més ràpides o més còmodes. 

Un exemple d’intercanviador correctament senyalitzat és el de Volpelleres / Sant Cugat, 
entre les xarxes d’FGC (Metro del Vallès) i R8 de Renfe Rodalia. 

L’actuació prevista en aquests intercanviadors per l’ATM i les administracions consorciades 

consisteix principalment a establir un sistema de senyalització tant vertical (plafons) com 
horitzontal (rajoles), que permeti realitzar el recorregut en condicions òptimes, dins l’estació 

i al llarg del vial, tant en termes de seguretat com de temps de viatge.  

L’any 2012, l’ATM va realitzar un estudi per tal de conèixer la situació d’aquests 

intercanviadors d’on es destaca: 

 La deficient senyalització de les estacions, on només 3 es poden considerar ben 
senyalitzades en raó de la disposició d’informació interior sobre la possibilitat 

d’intercanvi amb l’altra estació exterior (estacions de metro de Sants, Diagonal 
Provença i Fabra i Puig). 

 Deficient senyalització respecte dels itineraris exteriors. La major part d’estacions no 

disposen de senyalització de guiatge entre les estacions. La manca de senyals 
orientatius als itineraris se supleix en part amb la col·locació de plànols als vestíbuls 
de les estacions (30 de les 63 estacions disposen de plànols indicatius d’edificis i 

activitats a l’entorn que, generalment, inclouen els transports públics). 

 Els aspectes més ben valorats són l'absència d'obstacles (4,4) i la netedat de les 
estacions (4,1), així com l'absència de punts conflictius (4,1). 

 Com a resultats negatius s'han destacat la seguretat (poca presència de vigilància) 
(2,1) i l'escassa senyalització dels itineraris (2,7) ja comentada en apartats anteriors. 

 
Taula 2.8.4. 

Distribució dels intercanviadors en funció del flux d’intercanvi 

 Renfe Metro FGC Tram Bus Mitjana 

Lluminositat 3,8 4,0 4,0 3,0 3,3 3,6 
Equips de vigilància 3,6 3,9 3,9 3,0 2,5 3,4 
Presència de seguretat 2,6 2,6 2,4 1,0 1,8 2,1 
Equips d’informació 3,6 3,9 3,8 4,0 3,2 3,7 
Estat de voreres, andanes, 
passadissos 

4,0 4,0 3,9 4,0 3,8 3,9 

Protecció climatològica 4,1 4,6 4,1 3,0 3,5 3,9 
Obstacles 4,2 4,8 4,1 5,0 3,7 4,4 
Neteja 3,7 4,0 4,0 5,0 3,7 4,1 
Accessibilitat PMR 3,8 4,0 2,9 4,0 3,5 3,6 
Senyalització itinerari 2,6 3,2 3,4 3,0 1,3 2,7 
Informació horaris del servei 3,8 3,2 4,1 4,0 3,2 3,7 
Anunci de possibles incidències 4,1 3,9 3,9 3,0 2,7 3,5 
Punts conflictius 4,0 4,6 3,4 5,0 3,5 4,1 
Amplada passadissos 4,0 3,8 3,8 3,0 3,3 3,6 
Amplada zones d’espera 3,9 3,9 3,8 3,0 3,5 3,6 
Mitjana 3,7 3,9 3,7 3,5 3,1 3,6 

Font: Doymo. 

 

De l'observació més detallada dels resultats individuals de cada estació s'ha extret que les 
millors estacions amb més qualitat són la de Metro Diagonal, les de RENFE de Passeig de 
Gràcia i Sants, i les de FGC de Provença i Vollpelleres. En canvi, les més mal valorades 
han resultat ser les de RENFE de Bellvitge, les terminals de bus de Sitges, Granollers i 
Sabadell i la de FGC de Gornal. 
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Aparcaments d’intercanvi 

A l’àmbit suburbà, els aparcaments d’intercanvi (o de dissuasió) són un element molt 

important en la gestió de mobilitat car afavoreixen la realització de desplaçaments 
combinant els modes privats amb els públics. 

A l’RMB es localitzen 98 estacions amb aparcaments vinculats a l’operador, dels quals 36 

estan associats a estacions d’FGC i 62 a estacions de Renfe Rodalies. A la 0 es 
resumeixen els aparcaments i places associades a cada línia i operador l’any 2010. 

Els aparcaments d’intercanvi de l’RMB sumen en total de 14.114 places, tenint en compte 
tots els tipus de demandes a què responen. 

En relació a la seva distribució territorial, destaca que el 50,7% de les places es concentren 
a la segona corona tarifària de l’RMB (6.865 places). 

 

Taula 2.8.5. 

Nombre de places d’aparcament d’intercanvi 

Línia Nombre Places 

FGC   

Línia Barcelona - Vallès 10 1.505 

Línia Llobregat - Anoia 26 2.305 

Subtotal 36 3.810 

Renfe   

R1 13 2.878 

R2 18 3.658 

R3 7 586 

R4 21 2.184 

R7 3 998 

Subtotal 62 10.304 

Total 98 14.114 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 

Les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les que disposen d’un nombre 

més alt d’aparcaments d’intercanvi (23 cadascuna). En relació al nombre de places, 

destaca la comarca del Vallès Occidental, amb un total de 5.842 places, més del doble de 
les 2.607 del Baix Llobregat, que ocupa la segona posició. Aquestes també són les 
comarques on resideix un nombre més important de població. La distribució comarcal de 
les places d’aparcament ofertades s’indica a la 0. 

Taula 2.8.6. 

Distribució comarcal del nombre de places d’aparcament 

Comarca Places Percentatge 

Alt Penedès 453 3,2 
Baix Llobregat 2.607 18,5 
Baix Penedès 652 4,6 
Barcelonès 183 1,3 
Garraf 957 6,8 
Maresme 1.655 11,7 
Vallès Occidental 6.089 43,1 
Vallès Oriental 1.518 10,8 
Total 14.114 100,0 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 

 

A continuació s’indiquen les principals característiques de cada operador: 

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

FGC compta amb 3.810 places per a vehicles privats associades a les estacions de l’RMB, 
la majoria de les quals en superfície. Les 1.400 places de l’aparcament d’intercanvi de la 

Universitat Autònoma de Barcelona s’han exclòs d’aquest total. 

FGC utilitza tres modes de gestió diferents dels seus aparcaments d’intercanvi, on el més 
utilitzat  és l’aparcament gratuït sense cap tipus de vigilància ni control mitjançant barreres. 
Un segon grup està constituït pels aparcaments gratuïts però amb un títol de transport 
necessari per accedir-hi (abonament i/o targeta multiviatge), que trobem a les estacions de 
Manresa-Alta, Sabadell-Estació, i Sant Boi. Finalment, hi ha l’aparcament de Sant Cugat, 

que té una tarifa de 340€ anuals (29€ mensuals) si s’utilitza l’abonament, i Volpelleres, amb 
uns descomptes en la tarifa en funció del títol de transport utilitzat. 

Alguns aparcaments de la xarxa d’FGC es troben en un grau de saturació important. En 

destaquen Sant Quirze, Manresa Alta, Igualada, Sabadell Estació, Valldoreix, Martorell 
Enllaç i Molí Nou. 

Renfe Rodalies - Adif 

La major part dels aparcaments d’intercanvi de la xarxa de Renfe Rodalies són gratuïts (56 

dels 60 existents). Aquests aparcaments tenen diferents graus de tancament, però en cap 
cas ni vigilància física ni càmeres de TV. 
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Una segona modalitat de gestió és el Cercaparking; consisteix en un títol de transport 
combinat amb l’accés a l’aparcament. Aquests tenen un tancament físic i tots estan vigilats 

per càmeres de TV. Dins d’aquesta categoria es troben les estacions de Granollers Centre i 

Sant Sadurní d’Anoia. 

També hi ha dos aparcaments de pagament associat (Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Mar) 
en el qual el pagament pel títol de transport i l’accés a l’aparcament és independent; és a 

dir, pot ser utilitzat per qualsevol persona no usuària dels serveis de Renfe. Aquests 
aparcaments estan vigilats per càmeres de TV. 

La saturació dels aparcaments d’intercanvi a les estacions de Renfe és molt variable en 
funció de la seva localització geogràfica, grandària, oferta del servei ferroviari, model de 
gestió, etc. (vegeu Taula 2.8.7). Més del 60% dels aparcaments es troben amb un grau de 
saturació, per damunt del 90%.Entre els més saturats destaquen els de Mataró, Badalona, 
Sant Adrià, Sant Celoni, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Sabadell Sud, Barberà del Vallès, 
Cerdanyola, Cornellà, Sant Feliu i Martorell Central. 

 

Taula 2.8.7. 

Grau de saturació dels P&R de la xarxa de Renfe 

Grau de saturació Nombre d’estacions (%) 

Major o igual a 100 41,7 
Entre el 90 i el 99 20,8 
Entre el 50 i el 89 15,3 
Entre el 0 i el 49 22,2 
Total 100,0 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 

 

Característiques dels usuaris dels aparcaments d’intercanvi 

L’any 2011, l’ATM va realitzar una enquesta als usuaris d’aquests aparcaments amb la 
finalitat d’identificar els hàbits d’ús i el perfil d’usuari dels aparcaments d’intercanvi. En total, 

es varen realitzar 900 enquestes a usuaris, tant de RENFE com de FGC, en estacions 
situades a tots els corredors ferroviaris i fins a 4 zones de tarificació distintes. 

Els principals resultats foren: 

 El mode cotxe és el majoritari, i el temps d’accés mitjà se situa al voltant dels 10 
minuts.(Gràfic 2.8.8) 

 Gairebé el 80% dels desplaçaments tenen la ciutat de Barcelona com a destinació. 

 La procedència dels usuaris dels P&R analitzats és molt diversa. 

 Prop del 72% dels usuaris dels aparcaments enquestats es desplacen per anar a la 
feina. 

 Els usuaris que fan un ús més intensiu són els que es desplacen per motiu laboral. 

 La majoria d’usuaris dels aparcaments intermodals es desplaça en transport públic 
per comoditat, economia i rapidesa. 

 Al votant del 20% dels usuaris també l’utilitza per la manca d’aparcament a la 
destinació. 

 La majoria d’usuaris creu que ha incrementat l’ús del transport públic arran de 
l’aparcament.  

 Es constata que bona part d’aquest resultat es deu a les dades de nous 

aparcaments o de remodelacions dels existents.  

 La majoria dels enquestats utilitza sempre el mateix mode (TPC) per realitzar la 
principal etapa del desplaçament.  

 Només el 3,1% dels usuaris enquestats utilitza una alternativa en transport públic 
per realitzar el desplaçament.  

 El 67,7 % dels usuaris que tenen com a mode alternatiu el transport privat 
motoritzat han augmentat la freqüència d’ús del transport públic gràcies a 

l’aparcament.  

 El transvasament d’usuaris de vehicle privat motoritzat cap a transport públic 

col·lectiu se situa en un 26,6% dels usuaris que hi accedeix en cotxe i d’un 11% del 
que ho fan en moto. 

 

Gràfic 2.8.8. 

Mode d’accés 

Font: ICerdà  
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Gràfic 2.8.9. 

Temps percebut des de l’origen 

Font: ICerdà  

 

Gràfic 2.8.10. 

Motiu del desplaçament 

Font: ICerdà  
 

2.8.3.  Programa d’ampliació de la xarxa ferroviària del pdI 2011-2020 

El mes de juliol de 2013 es va aprovar el pdI 2011-2020, on es proposen cinc programes 
d’actuació que es presenten a continuació de forma sintètica: 

 AX: Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de tramvia (subprograma XT) 

 XE: Desplegament de la xarxa ferroviària estatal 

 IN: Intercanviadors 

 TPC: Infraestructures de transport per carretera 

 MM: Modernització i millora de les xarxes existents 

 

AX. Ampliació de xarxa (Mapa 2.8.12) 

El programa d’ampliació de xarxa ferroviària del pdI inclou les actuacions de perllongament 

que es proposen a les xarxes ferroviàries de Metro (TMB) i d’FGC i el subprograma de la 

xarxa de tramvies. 

Les ampliacions de xarxa es plantegen per donar cobertura amb un mode d’alta capacitat a 

aquelles zones d’alta densitat de mobilitat (generació i atracció de viatges) que no disposen 

actualment d’un servei ràpid i eficient per a la realització dels desplaçaments metropolitans. 

L’altre gran objectiu del programa és l’increment de la connectivitat de les diferents xarxes 

ferroviàries per tal que es minimitzi el temps d’intercanvi entre les estacions. 
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Metro (TMB) 

La construcció de les línies L9 / L10 és l’actuació més important del pdI, com ja ho va ser 

del pdI 2001-2010. Els seus principals objectius són la cobertura de territori d’alta densitat 

de mobilitat que es desenvolupa en la part alta de Barcelona i municipis veïns, així com 
l’increment de l’efecte xarxa, amb un total de 20 nous intercanviadors (les noves línies L9 / 
L10 tenen transbordament amb totes les línies de TMB, FGC i Rodalies, almenys una 
vegada). La conjunció d’aquests dos factors implica la captació d’un flux de demanda 

important. El nombre total d’estacions de les línies L9 / L10 és de 52, repartides al llarg de 
47,8 km de longitud.  

També es proposa executar, dins del període 2011-2020, els perllongaments de la línia L3 
fins a Trinitat Vella i fins al pont d’Esplugues (aquest darrer, com a una primera fase del 

futur perllongament a Sant Feliu de Llobregat) i el de la línia L4 fins La Sagrera. 

La resta de les actuacions (els perllongaments de la línia L1 a Badalona i el Prat i el 
perllongament de la línia L2 a Parc Logístic juntament amb la seva connexió amb L9), es 
proposen com a projectes. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

La principal actuació d’FGC contemplada en aquest programa del pdI és el perllongament 

de la línia Llobregat-Anoia fins al centre de la ciutat per l’eix de Travessera de Gràcia (línia 

L8). Aquesta actuació suposa un increment important de la cobertura territorial de 
l’Esquerra de l’Eixample, una major connectivitat del barri de Gràcia i un increment de 

l’accessibilitat dels usuaris actuals d’FGC. 

Altres actuacions no menys importants d’FGC a l’àmbit metropolità són els perllongaments 
en construcció a Terrassa i Sabadell, que suposen un increment important de la cobertura 
territorial i una disminució del temps de viatge. 

La resta de les actuacions es proposen com a projectes. 
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Font: pdI 2011-2010 ATM. 

 
  

Mapa 2.8.12. Actuacions d’ampliació de xarxa del pdI 2011-2020 
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Tramvia/Metro lleuger (Subprograma XT) 

La principal actuació del subprograma XT és la penetració al centre de Barcelona i unió del 
Trambaix i el Trambesòs, que es configura com la proposta tramviària més destacada del 
pdI 2011-2020. 

També s’inclou en aquest subprograma com a actuació a executar la connexió dels traçats 

tramviaris per la Carretera Reial i la Carretera de Collblanc a través del carrer Laureà Miró 
(Esplugues de Llobregat) a fi d’escurçar la longitud de recorregut de la línia T3. 

La resta de les actuacions del subprograma es proposen com a projectes. 

 

XE. Desplegament de la xarxa ferroviària estatal 

El programa XE de desplegament de la xarxa de Rodalies inclou la construcció de dues 
noves línies. La més immediata, atès que es tracta d’una obra ja adjudicada, és la nova 
penetració de Rodalies a l’Aeroport del Prat (terminals T1 i T2). La segona línia és el tram 

Castelldefels-Cornellà-Zona Universitària -Glòries que comporta el tercer túnel passant de 
rodalia de Barcelona. D’aquest segona línia, el pdI preveu l’execució del tram entre 

Castelldefels i la Zona Universitària per l’horitzó 2020. 

La duplicació de trams de vies úniques i la construcció de variants permeten un increment 
important de la freqüència de pas i, en conseqüència, de la capacitat de transport. En 
aquest sentit, cal esmentar les actuacions següents en aquest capítol: 

 Duplicació Arenys de Mar - Blanes 

 Duplicació Montcada - Vic 

Altres actuacions infraestructurals també importants són la construcció del nou túnel de 
Montcada, que permetrà un estalvi important de temps per als usuaris de la R4 Nord 
(Sabadell, Terrassa i Manresa) que s’adrecen a Barcelona, i els nous traçats ferroviaris a 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac. 

El programa també inclou la construcció de noves estacions en àmbits territorials on s’han 

consolidat nous assentaments residencials amb densitat poblacional important. 

La nova línia orbital ferroviària Mataró – Granollers – Sabadell – Terrassa - Martorell-
Vilafranca del Penedès - Vilanova i la Geltrú es contempla com a projecte a concretar 
executivament al llarg del període 2011-2020. Alhora, s’avançarà la construcció del by-pass 
de Barberà del Vallès per a l’any 2020. 

IN. Intercanviadors (Mapa 2.8.2) 

El programa d’intercanviadors té per objectiu d’incrementar la connectivitat dels diferents 
modes de transport públic i privat. 

Una actuació singular d’aquest programa és la construcció del nou intercanviador de la 
Diagonal oest (Zona Universitària) que integra les línies L3 i L9 del Metro, el Trambaix i una 
nova estació d’autobusos interurbans (amb capacitat per a 40 vehicles). 

Altres intercanviadors que abasten diferents xarxes ferroviàries són els d’Ernest Lluch (L5 i 

Trambaix, en construcció) i Ribera Salines (FGC i Trambaix). 

A la xarxa de Rodalies, s’inclou un grup d’actuacions per a la potenciació i millora de 
diversos intercanviadors, com ara la Torrassa i els intercanviadors de la línia R8. 

Un altre grup d’actuacions està constituït per l’endegament o millora de les estacions 

d’autobusos ubicades en intercanviadors. Aquest és el cas de les terminals de Sants 

Estació i de l’estació d’alta velocitat de La Sagrera. 

Les propostes de nous aparcaments d’intercanvi d’FGC i Rodalies amb el vehicle privat 

també figuren incloses en aquest programa. Es considera que són peces clau en la gestió 
de la mobilitat metropolitana. 

 

TPC. Infraestructura de transport per carretera (Mapa 2.8.2) 

El programa d’infraestructures de transport per carretera (TPC) inclou tot un conjunt 

d’actuacions afavoridores de la circulació dels autobusos a les vies interurbanes. 

Concretament es contemplen les actuacions següents: 

 Plataformes reservades: Eix de Caldes i C-245 (Cornellà - Sant Boi - Castelldefels) 

 Carril bus - VAO: C-58 i B-23 

 Carrils bus i augment de capacitat TPC 

 Centres operatius de gestió al Baix Llobregat i al Barcelonès Nord 

 Aparcaments de dissuasió lligats a terminals i parades importants de bus 
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MM. Modernització i millora de les xarxes existents 

Aquest programa del pdI 2011-2020 inclou tres grans tipus d’intervencions a les actuals 

xarxes ferroviàries metropolitanes (Metro, FGC i Rodalies): 

 Actuacions de millora en infraestructura i estacions: consisteixen en la rehabilitació, 
millora i ampliació de les infraestructures de via, estacions i edificacions. S’inclouen 

en aquest apartat les adaptacions pendents d’estacions a persones de mobilitat 

reduïda (PMR). 

 Actuacions en sistemes i instal·lacions: energia, instal·lacions electromecàniques, 
renovació integral de via, seguretat i control de la circulació de trens, 
comunicacions, validació i venda, telemanteniment de les infraestructures i 
maquinària. 

 Actuacions en tallers i cotxeres: ampliació de la capacitat d’aparcament de trens i 

noves bases de manteniment. 
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Mapa 2.8.2. Font: pdI2011-2020 ATM.
Mapa 2.8.13. Programa IN i TPC del pdI 2011-2020 

Font: ATM 
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Localització de les terminals intermodals a Catalunya 
 

2.8.4.  Xarxa de mercaderies 

Des de fa uns anys, el creixement i internacionalització de l’economia s’ha traduït en un 

increment del trànsit de mercaderies. En aquest marc i per les seves característiques el 
ferrocarril s’ha mostrat competitiu davant del transport per carretera només en determinats 

corredors i per a uns productes i clients específics: en particular per a tràfics massius a 
distàncies mitjanes i llargues entre terminals de transport. 

 

Les terminals de transport 

Les terminals de transport de ferrocarril són el punt al voltant del qual s’articula el sistema 

ferroviari de mercaderies de l’RMB. Es poden classificar en:  

 Terminals de càrrega completa. Obeeixen a necessitats particulars de les 
empreses que mouen un gran volum de mercaderies. Les principals de l’RMB són: 

Martorell SEAT, Martorell Solvay i Castellbisbal amb les empreses CELSA i 
Gonvarri. D’altra banda, també s’han de destacar en aquest grup alguns apartadors 

que estan molt vinculats a empreses pròximes com són: Mollet Santa Rosa per a la 
Farinera Moretó i Granollers per a Reckitt Benckiser. 

 Terminals associades a campes de vehicles. Aquest seria el cas actual de la 
Llagosta. 

 Les terminals intermodals. Es configuren com a nodes de la cadena logística on 
es produeix l’intercanvi de mode de transport sense ruptura de càrrega perquè els 

productes viatgen en contenidors. La xarxa de terminals intermodals que opera a 
Catalunya queda configurada a partir de 6 terminals, 3 de les quals pertanyen a 
l’RMB (Figura 2.8.2): 

o Les terminals ferroportuàries del port de Barcelona, ubicades al moll sud i moll Prat, 
manipulen contenidors portuaris amb destinacions la Península Ibèrica i Europa 
Central. 

o El Morrot a Barcelona agrupa contenidors d’origen terrestre vinculats a l’activitat 

econòmica del Baix Llobregat i contenidors marítims (un 65% respecte del total). 
Gestiona diàriament 26 trens de 450 metres, amb destinacions a la Península 
Ibèrica i Europa Central. 

o La terminal de Granollers serveix sobretot la demanda pròpia del Vallès i els trànsits 
internacionals. Aquesta central està molt limitada perquè s’ubica al centre urbà, fet 
que li confereix escasses possibilitats d’expansió, a més de presentar moltes 
dificultats per a l’accés dels camions. 

La resta de terminals intermodals es troben fora de l’RMB i estan localitzades a Portbou, 

Constantí i el Pla de Vilanoveta. 

Juntament amb totes aquestes terminals importants s’ha d’esmentar la terminal general de 
classificació de Can Tunis a Barcelona. Aquesta terminal, operada per Renfe Operadora, 
s’utilitza per a la recepció, expedició i formació de trens i gestiona uns 45 trens de 450 
metres al dia, realitzant una tasca important de suport al port de Barcelona. 

No obstant això, a Catalunya hi ha d’altres terminals de mercaderies que, juntament amb 
les ja esmentades, es configuren sobre els eixos per on es realitza el transport: 

 D’una banda hi hauria els ramals de mercaderies d’ample ibèric i/o ample 

internacional que són utilitzats per Renfe i altres operadors (en alguns trams 
comparteixen infraestructura amb FGC mitjançant la utilització de tercer carril). 

 

 D’altra banda hi hauria els ramals de mercaderies d’FGC, bàsicament utilitzats per 

al transport de sals potàssiques i sal comuna des de la Catalunya Central, així com 
vehicles entre Martorell (SEAT) i el Port. 

 

Figura 2.8.2. 
 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2005). 
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Terminals ferroviàries en ample ibèric 

Adif 

Arran de la segregació de Renfe, les terminals de mercaderies ferroviàries van passar a 
Adif, que entre 2004 i 2008 les mantingué en un esquema tipus "unitat de negoci": 
Servicios Logísticos. Des del mes de desembre de 2011, s'ha unit la gestió de les terminals 
de viatgers i les de mercaderies, és a dir, "Estaciones Comerciales" (Sants, Pg. de Gràcia 
...) amb "Servicios Logísticos" (Can Tunis, Morrot ...). Amb aquesta decisió es gestionen 
conjuntament dos mercats i operatives totalment diferents. 

Adif gestiona les terminals de mercaderies sota quatre modalitats diferents:  

 Gestió directa per Adif, amb personal propi o extern: Port Bou, Granollers, La 
Llagosta, Morrot, Castellbisbal, Seat, Constantí, Tarragona, Pla de Vilanoveta, 
Grisén. 

 Autoprestació per part d'una operador ferroviari: Girona, Manresa (sal, 1 tren/dia), 
Montcada (maniobres, balast), Selgua (Novapet de Monzón). 

 Gestió integral concessionada a tercers: Tarragona classificació (terminal de 
contenidors a Acotral). 

 Gestió per societats entre Adif i tercers: Aranjuez.  

Es detallen a continuació les tres terminals més importants de l’RMB. 

Can Tunis té tres tipus de funcions i d’instal·lacions totalment diferents: 

 Tallers de manteniment. Depèn de Renfe (Integria) i està molt relacionada amb 
l'estació de Sants pel que fa a trens de viatgers. També s'hi mantenen màquines 
per a tracció de trens de mercaderies. 

 Recepció i expedició de trens de mercaderies, ja sigui amb destinació al Port (un 
90% de les circulacions) o a les terminals de càrrega dins de Can Tunis. 

 Terminals de càrrega. Es tracta d'apartadors privats o en concessió (Trafesa, 
Cadefer, Viuda Clariana, Celsa, Ocsal, Sibélco Minerales) i de les instal·lacions de 
càrrega i descàrrega dels trens de vagó convencional d'Alfil Logistics (Damm). 

Avui di, la funció de Can Tunis com a terminal de càrrega és reduïda (bàsicament Alfil 
Logístics) i en un futur possiblement podria ser assumida per les noves terminals previstes 
al Port, a La Llagosta, al Logis Penedès, etc. En canvi, la situació de Can Tunis es 
estratègica i insubstituïble, i amb tendència a augmentar, pel que fa a les funcions de tallers 
de trens associats als serveis de viatgers de l'estació de Sants i a la recepció i expedició de 
trens cap al Port. Fins i tot amb la creació, termini mitjà o llarg, d'una nova terminal de 
recepció i expedició en la zona del Llobregat dins del Port, una part important de les 
terminals de càrrega dins d’aquest (la major part de les actuals), continuarien penjant de 
Can Tunis. Per tant, en matèria de mercaderies es pot parlar pròpiament d'una unitat 
d'explotació Can Tunis-Port de Barcelona. 

Morrot també penja de Can Tunis, si bé amb un major grau d'autosuficiència que les 
terminals del Port, ja que pot fer recepció i expedició de trens. Només aproximadament el 
15% del seu tràfic són contenidors procedents del Port, és a dir, es pot considerar com una 
terminal terrestre carretera-ferrocarril. La seva capacitat és d'uns 80.000 TEU/any. 

Actualment, els costos de manipulació d'una UTI (contenidor de 1 o de 2 TEU) són de 28€, 

mentre que el cost repercutit és de només 21€. S'entén l' interès d'integrar el negoci en una 

cadena més àmplia, en la qual un operador pugui fer una política de preus "porta a porta". 

Morrot té una ubicació problemàtica per la seva proximitat a Barcelona: difícil accés viari 
(congestió), problemes de seguretat per l'alta presència de mercaderies perilloses, pròpia 
del transport ferroviari, i impossibilitat física d'ampliació. A mitjà o llarg termini és de 
preveure la substitució per la construcció d'una nova terminal terrestre de contenidors ZAL-
Prat a l'antiga llera del Llobregat. 

La Llagosta és d'Adif però cedida en ús de fruit a Renfe. Actualment té 5 trens/setmana, de 
cotxes, i la major part de la seva superfície destinada a campa de cotxes. 

Disposa de prou espai (prescindint de tota o part de la campa de cotxes) per a esdevenir 
un "hub" ferroviari, amb vies de 750m, punt de transbordament entre amples (substituint 
Port Bou) de trens pel túnel del Pertús. (Actualment el tràfic de Port Bou procedeix gairebé 
exclusivament de: Granollers, La Llagosta, Grisén (Ford), Constantí i Seat Martorell). Per a 
això caldrà connectar-la amb la línia el Papiol-Mollet, que ja té l'ample mixt.  

És també una alternativa clara de futur a Granollers com a terminal de contenidors del 
Vallès. 

 

Port de Barcelona 

Els ports es consideraven tradicionalment com un "apartador". Amb la nova Ley de Puertos 
els ports esdevenien, a partir de 2005, gestors de la seva pròpia infraestructura, i per tant 
han de formalitzar amb Adif les condicions d'accés a la xarxa. El primer a fer-ho, el Port de 
Barcelona, ha començat el juny de 2011. Però la major part dels ports no poden fer sortida i 
entrada directa de trens (recepció, expedició, regulació), per manca d'espai i/o 
d'instal·lacions (vies, electrificació i instal·lacions de seguretat) i en el cas del Port de 
Barcelona aquesta funció la fa Can Tunis. Per tant, tots els trens que entren al Port, 
excepte FGC, passen per Can Tunis. 

Actualment el Port té quatre entrades per ferrocarril (figura 2.8.23): 

 Accés 1 (IB+UIC en un futur): des de capçalera Sud de Can Tunis, per Carrer 4 de 
ZF. 

 Accés 2 (IB+UIC): des de capçalera Nord de Can Tunis. 

Aquests dos accessos estan connectats per dins del Port en IB+UIC. 
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Accessos de ferrocarril al Port de Barcelona 
 

Esquema ferroviari Port de Barcelona 
 

 Accés 3 (IB) des de via de capçalera N de Can Tunis cap a Morrot. Accés a Moll de 
Contradic i Moll de Costa. 

 Accés 4 (mètric), des de l'antiga llera cap a Contradic 

 Accés 5 (UIC): via en ample internacional i exclusiva per a mercaderies entre 
Castellbisbal i Can Tunis. 

 

Figura 2.8.3. 
 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 

 

El Port aposta fermament pel ferrocarril i té una política ferroviària clara: 

 Totes les vies són titularitat del Port. Per tant, les terminals ferroviàries s'anomenen 
pels molls que serveixen, no pels concessionaris que les fan servir. 

 Totes les vies han de tenir IB+UIC 

 Ample UIC: la tracció entre Can Tunis i el Port la fa el Port amb les seves màquines, 
i cobra el cànon. (La tracció d'un tren entre Barcelona i Saragossa pot costar uns 
6.000 €, dels quals 1.000 € vénen a ser el cost d'entrada i sortida de les terminals). 

 Ample IB: la tracció entre Can Tunis i el Port la fa Adif amb les seves màquines, i 
cobra el cànon. 

 

Terminals ferroviàries dins del Port de Barcelona 

 Contradic: Tramer: potassa, opera FGC i Ergransa: grans (blat), opera Renfe 

 Moll de Costa: per a cotxes, cap a autopista del mar o Ro-Ro (GNV, Grimaldi ...). 
Des de desembre 2011, només hi han entrat dos trens. 

 Moll Sud: TCB, contenidors. Opera TCB Railways (tracció Renfe) 

 Moll Príncep d'Espanya: Tercat, contenidors (Renfe) i  Autoterminal/Setram 
(Autometro, cotxes) 

 Campa Z: Setram, cotxes, import-export , marques diverses. 

 Dàrsena Sud: Autoterminal, cotxes, import-export , marques diverses. 

 Moll de l'Energia (Inflamables). 

 Moll Prat: Antiga Tercat (Hutchinson). 

 

Figura 2.8.4. 
  

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM. 
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Esquema ferroviari Port de Barcelona 2020 
 

Futures terminals ferroviàries de mercaderies a l’RMB 

En la mesura que el ferrocarril, en el context de la inevitable liberalització, vagi recuperant 
quota de mercat a la carretera, i a la vegada es consolidi l'aposta del Port de Barcelona per 
esdevenir una porta d'entrada a Europa, cal preveure que faran falta noves terminals 
ferroviàries. Cal remarcar que la construcció d’aquestes, més grans i eficients, hauria de 
ser una conseqüència de l'augment de la demanda ferroviària, i això ho ha d'aconseguir el 
ferrocarril millorant la seva competitivitat. Per ella mateixa, la construcció de noves 
infraestructures no aconseguirà nous mercats per al ferrocarril. Actualment hi ha tres grans 
terminals ferroviàries en procés de planificació o projecte. 

 

Terminal intermodal del Port de Barcelona (ZAL Prat) 

Dins l’esquema ferroviari del Port de Barcelona (Figura 2.8.5) destaca la situada a l'antiga 
llera del riu Llobregat en terrenys de titularitat del Port; permetrà una operació totalment 
independent de Can Tunis ja que podrà disposar d'accés electrificat i vies de recepció i 
expedició de trens. Amb una capacitat superior als 350.000 TEU, podria fins i tot ser 
gestionada per diversos operadors, en subterminals independents. 

Tindrà capacitat per substituir, amb millor eficiència (millors accessos i operativa) les 
activitats de Morrot. 

Tindrà una funcionalitat clara de terminal intermodal terrestre (camió - carretera) per al Baix 
Llobregat, i també la pot tenir de recolzament a l'intercanvi vaixell - ferrocarril.  

El Port disposa ja d'un projecte bàsic “Proyecto básico terminal intermodal Port de 

Barcelona”. Marzo 2011. GPO-Arup.  

Figura 2.8.5. 
 

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 
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Situació actual Logis Penedès 
 

Situació actual Estació La Llagosta 
 

Centre logístic del Vallès (La Llagosta) 

Terrenys actualment destinats a campa de cotxes i gestionats per Renfe, té capacitat per a 
acollir feixos de recepció i expedició i terminals de càrrega de 750 m. Adif ha treball en 
propostes per a un ambiciós desenvolupament per fases, que permetrien, entre d'altres 
possibles: 

 Terminal de contenidors per al Vallès, substituint Granollers 
 Terminal per a cotxes 
 Punt de canvi d'ample per trens procedents de la resta d'Espanya cap a Europa 
 Espais logístics (magatzems ...) 

 

Figura 2.8.6. 
  

Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 

Centre intermodal Penedès (Logis Penedès) 

Podria esdevenir un gran centre de consolidació / desconsolidació, manipulació i distribució 
de mercaderies procedents de Barcelona i Tarragona i per al Corredor Mediterrani. 

 

Figura 2.8.7. 
 

Actuació impulsada per Cimalsa, propietària de part dels terrenys, s'està a punt d'aprovar definitivament el pla 
director de l'actuació. Font: Anàlisi del sistema ferroviari de l’RMB (Març 2013). ATM 

 

Els ramals de mercaderies d’FGC  

La xarxa d’FGC disposa de sis ramals de mercaderies, tots en vies d’ample mètric 

connectats amb la línia Llobregat – Anoia de viatgers, dels quals només dos estan situats 
dins de l’RMB: 

 Apartador d’Ares, que no serà descrit, ja que no ha registrat activitat des de 2007. 

 Martorell – Solvay, dins de l’RMB. 

 Sant Boi – Port de Barcelona, dins de l’RMB. 
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 Manresa – Sallent. 

 Manresa – Súria. 

Aquestes circulacions comparteixen infraestructura amb els serveis de viatgers de la línia 
Llobregat - Anoia. Cal indicar que entre Olesa i Manresa la infraestructura presenta 
actualment saturació en diverses franges horàries dificultant la introducció de circulacions 
addicionals. 

 

Ramal Martorell – Solvay 

Aquest ramal surt de Martorell – Central i en sortir de Martorell s’ajunta amb el traçat de 

ferrocarril d’ample ibèric, de forma que existeix un tram format per una via de tres carrils, 

per on poden circular trens d’ample ibèric (1.668 mm) i d’ample mètric. A l’entrada de 

l’empresa Solvay, es formen sis vies de tres carrils que entren a la factoria. En aquesta 
platja de vies es fan les maniobres de descàrrega dels trens de sal que vénen de Súria, a 
més d’altres maniobres amb trens de via ampla. 

Aquesta línia exclusiva de mercaderies d’FGC i compartida amb Adif està electrificada a 

3.000 Vcc i l’alimentació es fa mitjançant catenària compensada.  

Pel tram, de característiques infraestructurals molt semblants a la resta de la línia Llobregat 
– Anoia  hi circulen locomotores 254 que arrosseguen vagons de la sèrie 63.000 carregats 
amb sal principalment i altre material de Renfe. Aquestes circulacions no poden excedir en 
cap cas els 20 km/h. 

Ramal Martorell - SEAT 

Aquest ramal surt de la branca Igualada entre les estacions de Martorell Enllaç i St. Esteve 
Sesrovires (aproximadament a 1km de la primera) i permet accedir a la factoria de SEAT 
de Martorell. Es tracta d’un ramal posat en servei l’any 2008 per efectuar el transport de 

vehicles entre la factoria i el port de Barcelona. 

 

Ramal Sant Boi – Port de Barcelona 

El traçat d’aquest ramal surt de Sant Boi i segueix el curs del riu Llobregat i la ronda Litoral 

de Barcelona. La via arriba a l’apartador de la Zona Franca on es troba amb les vies 
d’ample ibèric explotades per Renfe. A Can Tunis les vies es tornen a separar fins entrar a 

l’estació de Barcelona – Port, formada per un edifici i cinc vies.  

La circulació dels trens pel ramal, entre els quals n’hi ha 2 de diaris carregats de potassa i 3 
de cotxes operats per Autometro (i d’altres de Renfe al tram comú), no pot excedir la 

velocitat de 70 km/h (que es redueix a 20/10 km/h a la zona portuària) i es fa mitjançant 
material ferroviari que no necessita electrificació. La regulació de la circulació es du a terme 
des del Centre de Comandament Integrat de Rubí (CCI). La regulació del tram comú amb 
Adif es coordina amb el centre de control de Can Tunis. 
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XARXA FERROVIÀRIA - conclusions 

 CONFIGURACIÓ DE LA XARXA: La xarxa ferroviària per a passatgers té una 
configuració radial, trencada per la línia Mollet – el Papiol. Encara queden municipis 
grans o d’alta densitat de la segona corona sense una connexió de xarxa ràpida i 

directa que no hagin d’utilitzar la xarxa radial. 

 TRAMS DE VIA ÚNICA: La xarxa encara presenta nombrosos trams en via única, 
especialment a la segona corona, que dificulten millorar el servei en aquest àmbit. 
Alhora, existeixen punts de congestió ferroviària principalment a la ciutat de Barcelona, 
als accessos i túnels de la xarxa d’Adif i al metro del Vallès. Cal donar més capacitat a 

aquests trams per facilitar-ne el creixement i garantir un servei de qualitat. 

 ACCESSIBILITAT ALS PMR: Cal accelerar l’adaptació a PMR de les estacions, els 

intercanviadors i els aparcaments de dissuasió associats amb vista a aconseguir una 
xarxa accessible. Aquest punt és especialment preocupant a la xarxa d’Adif. 

 XARXA DE METRO: Pel que fa al metro, la xarxa projectada cobrirà molt bé el seu 
àmbit territorial. Per aconseguir increments de circulació en hora punta adequats a la 
demanda, cal completar la modernització dels sistemes de senyalització i dels 
combois, amb la migració cap a sistemes automàtics de velocitat objectiu o la 
conducció automàtica. 

 XARXA DE TRAMVIA: La xarxa actual de tramvia presenta una velocitat comercial a 
l’entorn dels 18,5 km/h que caldria incrementar amb la millora de la seva priorització a 
les cruïlles i d’altres paràmetres d’explotació. 

 XARXA D’INTERCANVIADORS: La xarxa d’intercanviadors és una eina bàsica per la 

gestió de la mobilitat en transport públic. L’entrada en servei progressiva de la nova 

línia L9 / L10 incrementarà en 20 els punts d’intercanvi a l’àmbit central de Barcelona, 

multiplicant l’efecte xarxa de les infraestructures ferroviàries metropolitanes. Es 
detecten mancances importants en matèria d’accessibilitat, seguretat, informació i 

manteniment que cal subsanar i que ja està prevista en el pdI. 

 

 
 

 INTERCANVI MODAL: Per afavorir l’intercanvi modal cal accelerar la construcció de 

Park & Ride, que tenen una oferta encara insuficient. A més, s’ha detectat un gran 

desconeixement per part dels usuaris potencials d’aquestes instal·lacions, motiu pel 

qual cal potenciar els aspectes d’informació i comunicació mitjançant la senyalització i 

les aplicacions mòbils. Alguns aparcaments ofereixen un mal servei en relació amb el 
transport públic, fet que explica la seva baixa utilització. S’haurien de considerar punts 

nodals de la xarxa i millorar en aquests casos la seva connectivitat amb els serveis de 
transport públic, principalment en les hores de més mobilitat obligada. 

 TRANSPORT DE MERCADERIES: La xarxa ferroviària de l’RMB té un ús bàsicament 

de transport de persones i és molt poc utilitzada per a les mercaderies, conseqüència 
de la forta competència del camió, pel fet que la xarxa presenta deficiències 
infraestructurals que cal corregir i per la manca de solcs disponibles. El principal 
problema del transport ferroviari de mercaderies a l’RMB és que ha de conviure amb el 

transport de viatgers per la manca d’infraestructures exclusives per a mercaderies. La 

prioritat de pas és per als serveis de viatgers, relegant les mercaderies. Així, cada cop 
serà més difícil la inserció de les composicions de mercaderies  i ja és impossible a 
l’hora punta. La manca de capacitat de les línies per a explotació en tràfic mixt i cessió 
de la capacitat als viatgers és un dels problemes principals que caldrà resoldre. 

 MERCADERIES I PORT DE BARCELONA: El port de Barcelona i les terminals de Can 
Tunis, el Prat i Morrot són els principals punts d’entrada de mercaderies al sistema 

ferroviari. Així, l’eix del Llobregat apareix com el principal punt de pas de les 

mercaderies per ferrocarril juntament amb la línia el Papiol-Mollet, que permet superar 
el nucli de Barcelona i encaminar les mercaderies cap a la frontera francesa. El Port de 
Barcelona, amb el creixement dels propers anys, incrementarà molt el moviment de 
mercaderies. Cal accelerar les infraestructures ferroviàries que tinguin el port com a 
node i que garanteixin la sortida de mercaderies pel mitjà ferroviari. 

 DÈFICITS INFRAESTRUCTURALS: A banda de problemes associats a punts 
conflictius, com els cisallaments de Gornal (Adif) o Sant Boi (FGC), trams en via única 
com Mollet (Adif) o Manresa-Martorell (FGC) o altres colls d’ampolla, la problemàtica 
d’operació de les mercaderies a l’RMB es troba actualment amb tres problemes 
principals des del punt de vista infraestructural: la manca de terminals ferroviàries a 
l’RMB, la manca de punts d’avançament i estacionament de trens (PAET) en quantitat, 
i la llargada insuficient dels existents. 
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Evolució del repartiment modal dels modes no motoritzats en el total d’etapes de 

la mobilitat quotidiana 

2.9. La mobilitat no motoritzada 

La mobilitat no motoritzada és sense cap mena de dubte aquella que genera un menor 
impacte i, malgrat això, sovint presenta encara nivells d’inseguretat, problemes 

d’accessibilitat i menor inversió pública. En aquest apartat es recullen les dades d’evolució 

de la mobilitat a peu i en bicicleta i es repassen les infraestructures que han d’assegurar la 

qualitat d’aquests desplaçaments, tenint en compte que els diferents requeriments dels 

desplaçaments urbans i interurbans i sense oblidar l’atenció especial a les persones amb 

mobilitat reduïda.  

 

2.9.1. Demanda global a l’RMB 

A partir de les dades de EMQ 2006 i les edicions de l’EMEF del 2007 al 2012, a la Regió 
Metropolitana de Barcelona s’identifica un increment de la mobilitat global amb modes no 

motoritzats que durant aquests 5 anys ha passat d’una quota global del 45,0% a 50,6% 
(Gràfic 2.9.1). Això representa un increment proper al 7%. 

 

Gràfic 2.9.1. 

 

Font: A partir d’EMQ 2006 i EMEF 2007-2012, ATM. 

 

En nombres absoluts, l’any 2012 es produeixen diàriament a l’RMB 8,15 milions d’etapes 

amb modes no motoritzats, de les quals uns 7,94 milions són a peu i unes 206.000 amb 
bicicleta (Taula 2.9.1). 

 

Taula 2.9.1. 

Nombre total d’etapes amb modes no motoritzats en el total de la mobilitat 

quotidiana (en milions) 

Etapes en dia 

feiner 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A peu 7,044 7,185 7,396 7,526 7,722 7,747 7,945 

Bicicleta 0,132 0,144 0,157 0,172 0,194 0,195 0,207 

Total no 
motoritzats 

7,176 7,330 7,553 7,698 7,915 7,942 8,152 

Total tots els 
modes 

15,947 16,090 16,231 16,373 16,517 16,570 16,125 

Font: A partir d’EMQ 2006 i EMEF 2007-2012, ATM. 

 

Demanda intra i intermunicipal 

L’increment de la quota global dels modes no motoritzats s’ha produït especialment en els 

desplaçaments a peu, tant intramunicipals com intermunicipals, en part per un 
transvasament modal, i en part possiblement també per un cert canvi en els patrons origen-
destinació per la crisi econòmica. Cal tenir en compte que els desplaçaments 
intermunicipals no són necessàriament interurbans, com pot passar per exemple en les 
relacions entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. 

Pel que fa al mode a peu en dia feiner, durant el període de 6 anys entre 2006 i 2012: 

 En els desplaçaments quotidians intramunicipals la quota a peu s’ha incrementat 

al voltant d’un 5%, assolint un total proper al 64,5%.  

 En els desplaçaments intermunicipals, la quota ha augmentat significativament i 
se situa al voltant d’un 6,6%. 

Pel que fa a la bicicleta en dia feiner, durant el període de 5 anys entre 2006 i 2011: 

 En els desplaçaments quotidians intramunicipals la quota de bicicleta s’ha 

incrementat al voltant d’un 50%, assolint un total proper al 1,5%.  

 En els desplaçaments intermunicipals, en canvi, la quota no ha augmentat 
significativament i continua al voltant d’un 0,4%. 

40%

42%

44%
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48%

50%

52%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A peu Bicicleta

http://2.9.la/
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Evolució del repartiment modal per àmbits intra i intermunicipal 

Proporció de la població (%) per països, que declara la bicicleta com a principal 
mode de desplaçament 

Gràfic 2.9.2. 

 

 

Font: A partir d’EMQ 2006 i EMEF 2007-2012, ATM. 

 

En nombre absolut s’estima que l’any 2011 es produeixen a l’RMB en un dia feiner 7,43 

milions d’etapes a peu i 176.000 amb bicicleta a l’àmbit intramunicipal, i gairebé 320.000 
etapes a peu i 19.000 amb bicicleta a l’àmbit intermunicipal. 

 

Informació complementària de mobilitat amb bicicleta 

Tot i que a nivell de l’RMB únicament es disposa de les dades de l’EMQ i l’EMEF, es poden 

identificar pautes clares de comportament i d’evolució de la demanda a partir de l’anàlisi 

dels resultats del Baròmetre de la bicicleta de Catalunya per l’any 2012. Segons aquest 

estudi: 

 Un 45% de la població utilitza la bicicleta de tant en tant, percentatge que no 
s'incrementa de forma significativa des de 2006. 

 Un 29% utilitza la bicicleta com a mínim 1 vegada a la setmana. 

 Un 8% la utilitza cada dia o gairebé, que representen més de 500.000 usuaris 
diaris a tot Catalunya. Aquesta xifra s’ha duplicat els últims 6 anys. 

 

Finalment, la ciutat de Barcelona també realitza una anàlisi de la demanda a partir de 
comptatges de bicicletes a la via pública. En el període del 2006 al 2011, segons les dades 
bàsiques de mobilitat que elabora l'Ajuntament, s’ha incrementat de 47.600 a 118.000 el 
nombre total de desplaçaments diaris estimats amb bicicleta, que representa un increment 
d’un 150%. Aquestes dades, tot i que no són directament comparables amb les dades 

obtingudes a nivell de la regió amb les enquestes de mobilitat, reforcen els ordres de 
magnitud de la resta de fonts d’informació. 

Segons l’Eurobaròmetre 2010 realitzat en base a enquestes, l’Estat espanyol és a la cua en 
la proporció de població que declara que la bicicleta és el seu mode de transport principal 
(vegeu Gràfic 2.9.3). Aquesta quota no és directament comparable amb les s’obtenen a 

partir de l’EMQ o el Baròmetre, perquè la pregunta i la metodologia és diferent però ofereix 
una idea relativa del pes específic de la bicicleta en la mobilitat quotidiana en relació a 
d’altres països europeus. 

 

Gràfic 2.9.3. 
 

Font: Eurobaròmetre 2010. 
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2.9.2. Instruments de planificació de la mobilitat no motoritzada 

Planificació estratègica i regional de la mobilitat a peu 

No existeix cap instrument sectorial que planifiqui la mobilitat a peu. A nivell regional es pot 
considerar que el Pla Director de Mobilitat de l’RMB 2008-2012 és el primer instrument que 
proposa d’una forma més o menys estructurada un conjunt de millores directament 
relacionades amb la mobilitat quotidiana a peu. Cal destacar les següents mesures: 

 EA2.5: Garantir itineraris accessibles i segurs per als vianants. 

 EA5.10: Pla d’accés a les parades interurbanes. 

 EA7.3: Creació d’una xarxa per a vianants i bicicletes als centres de treball. 

 

Donat que per a desplaçaments de mobilitat quotidiana no és competitiu realitzar grans 
distàncies a peu, el pdM va intentar identificar aquelles relacions origen-destinació de curta 
distància que es poden cobrir amb aquest mode, en lloc de promoure pròpiament una xarxa 
regional d’itineraris a peu. En aquest sentit, en la mesura EA2.5 es proposen els següents 

criteris d’identificació d’itineraris on cal garantir l’accessibilitat i al seguretat dels vianants: 

 Connexions entre estacions i parades de transport públic urbanes i interurbanes 
i els centres generadors de mobilitat més propers 

 Nuclis de població situats a menys de 3 km. 

Considerant conjuntament les 3 actuacions, s’ha completat una bona anàlisi que ha permès 
identificar deficiències tant en parades interurbanes com en tot tipus de connexions 
interurbanes entre nuclis, polígons i estacions de transport públic, amb un interès compartit 
per a vianants i ciclistes. Entre les actuacions que sí que s’han executat cal destacar en 

canvi les realitzades per la Diputació de Barcelona en xarxa de caràcter local i aquelles 
vinculades a alguns plans de mobilitat de polígons industrials i centres generadors de 
mobilitat. 

 

Planificació local de la mobilitat a peu 

La planificació de la mobilitat a peu ha quedat majoritàriament circumscrita als instruments 
de planificació local com els Plans de Mobilitat Urbana, els Plans de Mobilitat Específics de 
polígons industrials i centres generadors de mobilitat i als instruments de planejament 
urbanístic a partir de la incorporació de la planificació de la mobilitat a través dels Estudis 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada.  

A més a més, en alguns municipis han existit plans que han aportat un enfocament 
sectorial a la planificació de la mobilitat a peu com són els Plans Locals d’Accessibilitat 

(vegeu 0) o els Plans d’Eixos Verds, aquests darrers molt esporàdics i sense un valor 
normatiu per se.  

A partir d’una anàlisi conjunta de detall amb la Diputació de Barcelona, s’ha pogut realitzar 

durant els últims anys, el seguiment de l’estat dels estudis o plans de mobilitat urbana i els 

plans d’accessibilitat de tots els municipis de l’RMB. Aquesta anàlisi s’actualitza de forma 
contínua al web de la Xarxa Mobal de la Diputació de Barcelona, i els plans de mobilitat 
urbana també es presenten anualment en l’informe de seguiment del pdM que es pot 

visualitzar a l’apartat del Pla Director de Mobilitat del web de l’ATM. A la Taula 2.9.20 es 
recullen els principals indicadors de plans aprovats, redactats o en redacció fins al 2012. 
Cal tenir en compte que els plans redactats anteriorment a l’aprovació de la Llei 9/2003 de 

mobilitat no tenen perquè considerar necessàriament una bona planificació de la mobilitat a 
peu. A més a més, segons la mateixa llei tots els plans s’haurien de revisar cada 6 anys, de 

manera que molts d’aquests plans actualment estan pendents de revisió. L’any 2012 hi ha 

en redacció 4 plans d’accessibilitat i 35 plans de mobilitat urbana. 

Així doncs, a nivell local l’any 2012 una àmplia majoria dels municipis de més de 20.000 
habitants disposen d’instruments aprovats, redactats o en redacció de planificació de la 

mobilitat a peu, gràcies a una acceleració significativa de la planificació que s’ha produït 

durant els últims anys, tant en els municipis de més de 20.000 habitants com en tots 
aquells declarats com a zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. El repte en 

aquest sentit es mantenir aquests instruments com a documents vius i dinàmics i amb un 
bon nivell d’actualització i revisió de les actuacions. 

 

Taula 2.9.2. 

Plans d’accessibilitat i plans de mobilitat urbana a l’RMB 

Indicador Municipis 2004 2011 

Proporció de municipis amb un pla d’accessibilitat aprovat o 
redactat (%) 

>20.000 habitants 68% 85% 

Total 28% 53% 

Proporció de municipis amb un pla de mobilitat urbana 
aprovat o redactat (%) 

>20.000 habitants 26% 41% 

Total 8% 13% 

Font: elaboració a partir de llistat disponible en web de Xarxa Mobal, Diputació de Barcelona. 

 

A banda cal tenir present que alguns municipis disposen també els Plans Locals de 
Seguretat Viària i d’estudis i plans de camins escolars que, sense tenir un caràcter de 

planificació integral, sí que recullen un bon nombre d’actuacions de millora de la mobilitat a 

peu. 
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Planificació estratègica de la bicicleta a Catalunya 

Els últims anys, i especialment des de l’aprovació de la Llei de mobilitat de Catalunya del 

2003, s’ha incrementat de forma notable els instruments de planificació de la mobilitat amb 

bicicleta. Entre els instruments de planificació regionals i metropolitans cal destacar el Pla 
Estratègic de la Bicicleta de Catalunya 2008-2012 o el Pla Director de Mobilitat de l’RMB 

2008-2012. 

El Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya 2008-2012 recull moltes actuacions 
classificades en 9 línies estratègiques: 

 1. Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial. 

 2. Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat. 

 3. Desenvolupar mesures de seguretat contra robatoris. 

 4. Impulsar el desenvolupament de normativa específica. 

 5. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat. 

 6. Desenvolupar programes d’educació, formació i informació. 

 7. Impulsar la creació de polítiques i campanyes de promoció. 

 8. Fomentar mecanismes de coordinació i participació 

 9. Desenvolupar sistemes d’impuls, seguiment i control. 
 

El Pla Director de Mobilitat de l’RMB 2008-2012 recull les següents actuacions directament 
relacionades amb la mobilitat amb bicicleta: 

 EA2.4: Creació d’una xarxa de carrils bici interurbana 

 EA2.5: Garantir itineraris de vianants segurs i accessibles 

 EA2.10: Xarxa d’aparcaments segurs de bicicletes 

 EA3.12: Servei de bicicletes comunitàries a les estacions ferroviàries 

 EA7.3: Creació xarxa per a vianants i bicicletes als centres de treball 

A continuació es resumeixen breument les principals actuacions realitzades a l’àmbit de 

l’RMB: 

 Respecte del desenvolupament de xarxes ciclables, el Pla Estratègic preveu una 
xarxa estructurant o vies ciclables bàsiques de tot el territori català i el pdM 2007-
2012 preveia definir la xarxa bàsica de l’RMB i tenir uns 150 km construïts, dels 
quals, d’acord amb l’inventari de l’ATM l’any 2011, n’hi havia 71 en bones condicions. 
En aquest sentit, tal com s’exposarà més endavant, cal accelerar la construcció dels 
carrils bicicleta. 

 Respecte de la convivència pacífica entre els diferents usuaris de la via pública i a la 
priorització dels modes no motoritzats, a l’àmbit interurbà s’han produït avanços 
vinculats a iniciatives en els plans de mobilitat de polígons connectats a les estacions 
ferroviàries o als nuclis urbans més propers, però és a l’àmbit urbà on aquesta 

actuació pren protagonisme com es veurà més endavant.  

 Respecte de l’aparcament de bicicletes, des de l’ATM s’ha redactat un estudi per 
promoure un sistema d’aparcaments segurs a les estacions de l’RMB, i la implantació 

tant de solucions tipus consigna electrònica (Bicibox) com tipus recinte vigilat 
(Biciestació FGC Sarrià o Vilanova RENFE). 

 Respecte de les bicicletes públiques i a les flotes comunitàries o corporatives, s’han 

creat i matingut serveis de bicicletes públiques a Barcelona, Sant Andreu de la Barca, 
Terrassa i Granollers, tot i aquests dos últims han acabat tancant, com s’exposa 

posteriorment. 

 Respecte del transport de bicicletes al transport públic, a banda de la regulació que té 
cadascun dels operadors ferroviaris, que caldria homogeneïtzar, l’únic avanç rellevant 
ha estat l’autorització de transportar bicicletes plegables als autobusos de l’AMB i 
TMB a partir d’octubre del 2013. 

 Respecte de l’educació, formació, promoció i difusió dels hàbits, polítiques i serveis 
relacionats amb la bicicleta, les principals actuacions realitzades en aquest sentit són 
la celebració del Congrés Català de la Bicicleta, activitats i programes vinculats a la 
setmana de la mobilitat sostenible, l’adquisició de flotes municipals de bicicletes, així 

com el suport a programes d’educació a les escoles a través de les policies 

municipals i a través d’altres entitats, incloent la redacció d’alguns manuals de 

referència. 

En tot cas, a nivell general es pot considerar que les actuacions d’aquests plans sectorials i 
regionals han tingut per ara una rellevància desigual però han esdevingut 
inqüestionablement un bon marc de planificació de referència per als ajuntaments i altres 
administracions que desenvolupen polítiques de foment de la bicicleta.  

En el cas de l’RMB, l’ATM ha analitzat amb detall, proposta de xarxa metropolitana de la 
bicicleta seguint els criteris que va formular el pdM 2007-2013.  

 

Planificació local de la mobilitat amb bicicleta 

A partir d’una anàlisi conjunta de detall amb la Diputació de Barcelona, s’ha pogut realitzar 

durant els últims anys un seguiment any a any de l’estat dels estudis o plans de mobilitat 

urbana de tots els municipis de l’RMB. Aquesta anàlisi s’actualitza de manera contínua al 
web de la Xarxa Mobal de la Diputació de Barcelona, i pel que fa als plans de mobilitat 
urbana també es presenta anualment a l’informe de seguiment del pdM que es pot 

visualitzar a l’apartat del Pla Director de Mobilitat del web de l’ATM. A més a més, els anys 
2010 i 2012 l’ATM va realitzar una enquesta municipal de mobilitat per millorar aquesta 

anàlisi, complementant la informació sobre altres instruments de planificació de la mobilitat 
amb bicicleta. En aquest sentit, en aquest apartat es presenten les dades obtingudes de 
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l’enquesta municipal, i per tant hi ha tècnics municipals que han valorat si els seus estudis i 

plans de mobilitat redactats als seus municipis recullen realment una planificació específica 
per a la mobilitat amb bicicleta o bé si es disposa d’instruments propis com podria ser un 

Pla Director de la Bicicleta. 

A partir d’aquestes fonts, s’estima que a nivell municipal gairebé 3 de cada 4 municipis de 
l’RMB amb més de 20.000 habitants disposen l’any 2012 d’instruments per planificar la 
mobilitat amb bicicleta, una proporció entre 3 i 4 vegades superior a la identificada l’any 

2004 durant els primers treballs de redacció del pdM. Analitzant la proporció a nivell de tots 
municips de l’RMB s’estima que únicament disposen d’instruments de planificació l’any 

2012 poc més d’un 26% dels 164. 

 

Taula 2.9.3. 

Evolució dels instruments per a la planificació de la mobilitat amb bicicleta a nivell 

municipal a l’RMB 

Indicador Municipis 2004 2011 2012 

Proporció de municipis amb instrument de planificació de la 
bicicleta redactat o en redacció (%) 

>20.000 
habitants 

18% 76% 70% 

Total 5% 28% 26% 

Nota: la diferència entre els anys 2010 i 2012 entra dins el marge d’error estadístic de les enquestes 

Font: Enquestes municipals de mobilitat urbana, ATM 2010 i 2012. 

 

Tot i l’elevada proporció de municipis de més de 20.000 habitants que sí que disposen 

d’instruments de planificació, únicament alguns municipis han apostat veritablement per 

implementar un nombre d’actuacions significatiu. Per exemple, a nivell de xarxa ciclable, 
només alguns municipis han apostat per transformar la ciutat construïda (per exemple 
Barcelona, Terrassa, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Ripollet, Cerdanyola del 
Vallès o Montcada i Reixac); mentre que bona part dels ajuntaments només han vist créixer 
la seva xarxa ciclable durant els últims anys en els nous desenvolupaments urbanístics, 
obligats legalment pel Decret 344/2006 dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.  

En aquest sentit, el principal repte a nivell de planificació de noves infraestructures i serveis 
no és tant millorar el nombre de plans, que també, sinó millorar-ne la implementació així 
com la coordinació entre les administracions amb competències en l’àmbit de la mobilitat 

amb bicicleta, de manera que l’usuari final percebi una oferta clara i integrada 
d’infraestructures i serveis.  

Només cal recordar que el Bicing acaba enmig d’una trama urbana contínua al límit amb 

l’Hospitalet de Llobregat, que el Bicibox no entra a Barcelona o que tants pobles i ciutats 
desenvolupen carrils-bici que moren sobtadament al límit del terme municipal, com passa 
paradigmàticament a la costa del Maresme. El paper de les administracions ha de 

continuar sent, per tant, decisiu per mantenir el creixement en l’ús de la bicicleta i fidelitzar-
ne els nous usuaris, i no sorprèn en aquest sentit que segons el Baròmetre de la bicicleta 
2012, un 90% de la població consideri que l’administració ha de seguir promovent 

activament l’ús de la bicicleta. 

 

2.9.3. Xarxes per a modes no motoritzats 

Vies per a vianants i vies pacificades 

L’any 2012 s’estima que a l’RMB es disposa de pràcticament 1.300 km de vies pacificades 
en zona urbana, considerant com a tals els carrers exclusius per a vianants, els de prioritat 
invertida i els dissenyats i senyalitzats com a Zona 30 (vegeu Taula 2.9.4). Aquestes dades 
s’han obtingut a partir de l’enquesta municipal de mobilitat 2012 considerant una 
extrapolació proporcional a la població a partir de les ràtios obtingudes en cada estrat de 
municipis de la mostra. 

Donat que es disposava de dades de l’inventari de vies realitzat l’any 2004 durant la 

redacció del pdM 2007-2012, s’ha pogut realitzar una estimació sobre l’evolució d’aquest 

indicador durant el període 2004 – 2012, constatant un increment gairebé d’un 200%, tal i 

com es recull en la Taula 2.9.5.  

En tot cas, cal remarcar que aquests increments absoluts de longituds de vies no es 
corresponen necessàriament amb vies que han estat pacificades sinó que també inclouen 
totes les noves vies d’aquestes tipologies construïdes en els nous sectors urbanitzats 
durant aquest període, on es destaquen especialment les vies de prioritat invertida.  

La mitjana de creixement de les vies exclusives per a vianants durant aquest període és de 
pràcticament 12 km/any i per al conjunt de vies pacificades és de més de 100 km/any. 
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Taula 2.9.4. 

Indicadors estimats per a l’any 2012 en relació a la pacificació del trànsit 

Indicador (en km) km km/habitant 

Longitud de vies exclusives per a vianants 235 0,47/10.000 hab. 

Longitud de vies de prioritat invertida 308 0,61/10.000 hab 

Longitud de vies en zona 30 755 1,50/10.000 hab 

Longitud total de vies pacificades 1.297 2,58/10.000 hab 

Font: Enquesta municipal de mobilitat urbana, ATM 2012. 

 

Taula 2.9.5. 

Evolució estimada 2004-2012 en relació a la pacificació del trànsit 

Indicador (en km) 2004* 2010 2012 2010-2012 2004-2012 

Longitud de vies exclusives per a vianants 141 193 235 22% 67% 

Longitud de vies de prioritat invertida 99 276 308 12% 211% 

Longitud de vies en zona 30  197 502 755 50% 283% 

Longitud total de vies pacificades  437 971 1.297 34% 197% 

*Extrapolació a partir de mostra d’inventari d’infraestructura viària per a la redacció del pdM 2007-2012. 

Font: Enquestes municipals de mobilitat urbana 2010 i 2012, ATM. 

 

Respecte dels itineraris per a vianants en zona interurbana, tal com s’ha esmentat a 
l’apartat 2.9.2. , no existeix cap instrument de planificació que respongui pròpiament a 
aquestes necessitats de connexió. En aquest sentit, però, existeix un clar potencial de 
realitzar una planificació conjunta amb la xarxa ciclable que es descriu als propers apartats. 

 

Accessibilitat i seguretat en els vies per a vianants interurbanes 

Tot i que no existeix una xarxa d’itineraris de vianants interurbans pròpiament dita, la 

mobilitat a peu interurbana és una realitat que cal tenir molt present. Així hi ha d’una banda 

les connexions entre municipis propers per camins rurals, els vials d’accés a les parades 

d’autobús interurbans, voreres de viari interurbà en travesseres de polígons industrials, etc. 

Tots aquests itineraris han de complir les mateixes condicions que els urbans per poder ser 
considerats accessibles i en molt casos no estan ni inventariats, ni georeferenciats ni 
analitzada la seva accessibilitat.  

És cert que s’han fet millores en els passos de carreteres segregades, generalment amb 

passeres (Figura 2.9.1), i en les travesseres urbanes amb senyalització semafòrica, però 
moltes infraestructures continuen sent barreres infranquejables per a la majoria de les 
persones, de manera que és una de les externalitats originada per la mobilitat amb un cost 
més elevat com es comprova en el capítol 2.18 de costos. 

 

Figura 2.9.1. 

Passera C-31 Sud 

Font ATM  

Però és a l’entorn de les parades d’autobús interurbanes on accessibilitat i seguretat 

necessiten millorar en molts indrets. Cal fer accessible i segur l’itinerari des de l’origen de la 

mobilitat, que pot ser un polígon industrial o un equipament o una platja, etc fins a la 
parada. L’ATM inicialment i més endavant la Diputació de Barcelona han realitzat estudis i 

propostes per millorar l’accessibilitat a les parades de transport interurbà, en molt casos 

amb un cos molt reduït.  

En la diagnosi sobre transport púbic queda palès que gairebé el 100% de la flota 
d’autobusos interurbans és accessible, de manera que un cop la persona ha arribat a la 

parada, si aquesta és accessible, no tindrà problemes per viatjar fins la seva destinació. 
Altra cosa és el transport ferroviari on encara hi ha força estacions, majoritàriament d’Adif, 
que no són accessibles. 
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Proposta de millora d’una parada a la Bv-2005, a Torrelles de Llobregat 

Figura 2.9.2. 

Font: INTRA 

 

Vies ciclables en zona urbana 

L’any 2012 la longitud total de carrils-bici segregats en zona urbana s’ha estimat en gairebé 

550 km, que representa més del doble de la longitud de vies exclusives per a vianants. Tot i 
que l’increment és significatiu, encara es tracta de magnituds petites si es compara amb el 
conjunt de la xarxa d’itineraris planificada en els instruments existents.  

A més a més, si s’agreguen aquestes dades amb la longitud estimada de vies pacificades 

(carrers exclusius per a vianants, carrers de prioritat invertida i carrers dissenyats i 
senyalitzats com a Zona 30) s’obtenen més de 1.800 km de vies ciclables a la zona urbana 
(vegeu Taula 2.9.6). Tot i la importància d’aquesta magnitud en l’anàlisi conjunta de l’RMB, 
es tracta d’una proporció encara petita en relació a la longitud total de vies urbanes. 

Pel que fa a l’evolució durant el període 2004-2012 de la longitud total de carrils-bici 
segregats, cal destacar que gairebé s’ha doblat tal com es mostra en la Taula 2.9.7. Això 
representa que en els últims 8 anys s’ha multiplicat per 2,3 la longitud de carrils-bici a 

l’àmbit urbà. En aquest cas també cal remarcar que es tracta sobretot de carrils construïts 
en sectors de nova urbanització durant aquest període. 

Taula 2.9.6. 

Longituds estimades de vies ciclables en zona urbana l’any 2012 

Indicador Total RMB km / habitant 

Longitud de carrils-bici segregats urbans (km)  547 1,09 / 10.000 hab. 

Longitud de vies urbanes ciclables (km) 1.845 3,67 / 10.000 hab. 

Font: Enquesta municipal de mobilitat urbana, ATM 2012. 

 

Taula 2.9.7. 

Evolució estimada 2004-2012 en relació a les vies ciclables a l’RMB 

Indicador en km 2004* 2010 2012 2010-2012 2004-2012 

Longitud de carrils-bici segregats urbans (km) 235 454 547 21% 133% 

Longitud de vies urbanes ciclables (km) 672 1.424 1.845 30% 175% 

*Extrapolació a partir de mostra d’inventari d’infraestructura viària per a la redacció del pdM 2007-2012. 

Font: Enquestes municipals de mobilitat urbana 2010 i 2012, ATM. 

 

Vies ciclables a la zona interurbana 

A la zona interurbana encara no existeix una planificació de xarxa ciclable a nivell de l’RMB 

que hagi estat aprovada. Fins a l’actualitat, fonamentalment s’han realitzat actuacions 

aïllades de trams de connexió entre algunes àrees urbanes i zones de lleure o polígons 
industrials propers.  

En aquest context, l’ATM ha realitzat l’any 2012 l’estudi “Definició de la Xarxa Ciclable 

Metropolitana i actuacions de millora en àmbit interurbà”. La definició de les connexions 

que han de formar part de la xarxa, així com la seva jerarquització i la identificació dels 
trams on cal actuar de forma prioritària, s’ha realitzat a partir de la combinació d’una anàlisi 

d’eixos estructurants que connecten els nodes principals i una anàlisi de demanda 

potencial. Els detalls d’aquestes anàlisis es poden consultar en l’esmentat document, 
disponible al web de l’ATM. De forma sintètica se’n resumeix la jerarquització en la Taula 
2.9.8 i es descriu breument a continuació. 

Xarxa bàsica prioritària 

 Demanda molt alta (més de 10.000 viatges al dia en els dos sentits a menys de 5 km 
de distància en línia recta, amb una estimació general de més de 500 ciclistes/dia), ja 
siguin eixos estructurants primaris (la majoria), secundaris o terciaris. 



 

 

178 

 
Pl

a 
D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ilit

at
 2

01
3-

20
18

 
D

ia
gn

os
i 

178 

Xarxa bàsica 

 Demanda alta (estimació d’entre 200 i 500 ciclistes/dia) en els tres nivells d’eixos 

estructurants (primari, secundari i terciari). 

 Demanda mitjana (estimació d’entre 80 i 200 ciclistes/dia) en eixos primaris, és a dir, 

eixos estructurants que connecten nodes de primer nivell. 

Xarxa secundària 

 Demanda mitjana (estimació d’entre 80 i 200 ciclistes/dia) en eixos secundaris i 

terciaris. 

Xarxa cicloturística 

 Xarxa creada amb l’objectiu de donar connexió a tots els nodes i a connectar totes les 

subxarxes creades (el fet que la xarxa interurbana quotidiana de bicicletes té una 
limitació de distància implica que pot deixar zones amb xarxes locals no 
connectades). 

 

Taula 2.9.8. 

Jerarquia de la xarxa en funció dels eixos estructurants i la demanda potencial 

 

Eixos estructurants 

Primaris Secundaris Terciaris 

D
e
m

a
n

d
a
 

p
o

te
n

c
ia

l 

Molt alta Bàsica prioritària Bàsica prioritària Bàsica prioritària 

Alta Bàsica Bàsica Bàsica 

Mitjana Bàsica Secundària Secundària 

Baixa Només estructurant cicloturística 

Font: Definició de la Xarxa Ciclable Metropolitana i actuacions de millora en àmbit interurbà, ATM 2012. 

 

Per tal de resoldre totes aquestes connexions sobre el terreny s’ha realitzat una 

identificació amb detall de les diferents alternatives i finalment se n’ha escollit el millor 

itinerari a partir dels següents criteris complementaris: 

 Aprofitar la xarxa viària existent sempre que sigui possible i no proposar traçats 
nous que impliquin costos elevats. 

 Buscar la proximitat a la xarxa hidrogràfica i ferroviària. 

 Allunyar-se d’entrada de zones d’elevats pendents màxims. No superar de forma 

general un 4% en l’anàlisi del pendent mitjà del perfil de l’itinerari. 

 Connectar amb altres nodes d’interès quotidià, especialment les estacions de 

ferrocarril, però també altres centres generadors de mobilitat de menor rang.  

 En àmbit urbà considerar tots els instruments de planificació existents en cada 
municipi així com altres propostes realitzades per organitzacions ciutadanes i 
professionals. 

Després d’analitzar gairebé 1.200 km d’itineraris, l’estudi proposa una xarxa ciclable 

metropolitana per a l’RMB de 1.060 km.  

 
Taula 2.9.9. 

Total de xarxa ciclable metropolitana analitzada i definida 

Categoria de xarxa Longitud (km) 

Bàsica prioritària 223 

Bàsica (no prioritària) 328 

Subtotal xarxa bàsica 552 

Secundària 346 

Connexions cilcloturístiques 163 

Total analitzat 1.060 

Capil·laritat urbana addicional 123 

Total definit 1.183 

Font: Definició de la Xarxa Ciclable Metropolitana i actuacions de millora en àmbit interurbà , ATM 2012. 

 

D’aquest conjunt s’ha realitzat un inventari de les tipologies de disseny existents en cada 

tram de la xarxa bàsica. Les tipologies de disseny considerades, així com la seva 
classificació en nivells de ciclabilitat, es presenten en la Figura 2.9.3. 

Els resultats desagregats de les tipologies identificades es presenten a la Taula 2.9.10, i 
posteriorment es presenta la seva distribució agregada al Gràfic 2.9.4. Del total de la xarxa 
bàsica definit, el 86% és ciclable o practicable i, per tant, actualment ja s’hi pot circular amb 

bicicleta, tot i que la majoria de la població no coneix bona part dels itineraris, no estan 
senyalitzats o no de forma coherent, ni es disposa de cap portal web ni d’un altre canal per 

a informar-se’n. 
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Tipologies de disseny segons nivell de ciclabilitat 

Tipologies de disseny segons nivell de ciclabilitat en la xarxa bàsica 

Figura 2.9.3. 
 

Font: Definició de la Xarxa Ciclable Metropolitana i actuacions de millora en àmbit interurbà, ATM 2012. 

 

Taula 2.9.10. 

Tipologies de disseny segons nivell de ciclabilitat de la xarxa ciclable 

metropolitana bàsica 

 
Longitud (km) 

Categoria de xarxa i nivell de ciclabilitat 
Àmbit 

interurbà 
Àmbit 
urbà 

Total % subtotal 

A-Ciclable 71 138 209 100 

Pista bici 8 10 18 8 

Carril-bici en calçada 11 17 28 13 

Carril-bici en vorera 32 65 96 46 

Vorera ciclable o rambla 19 32 51 25 

Plataforma única 1 10 11 5 

Carrer Zona 30 1 5 5 3 

B-Practicable 147 117 265 100 

 
Longitud (km) 

Categoria de xarxa i nivell de ciclabilitat 
Àmbit 

interurbà 
Àmbit 
urbà 

Total % subtotal 

Camí asfaltat 24 3 27 10 

Camí sense asfaltar 72 14 86 32 

Carrer convencional 39 89 128 49 

Carretera amb vorera 13 10 23 9 

C-No practicable 36 31 68 100 

Via urbana bàsica 4 25 29 43 

Carretera amb voral 14 1 15 22 

Carretera sense voral 19 5 23 35 

Intersecció perillosa 0 1 1 1 

D-Inexistent 7 3 11 100 

Tram sense via 7 3 11 100 

Total Bàsica 262 290 552 100 

Font: Definició de la Xarxa Ciclable Metropolitana i actuacions de millora en àmbit interurbà, ATM 2012. 

 
Gràfic 2.9.4. 
 

Font: Definició de la Xarxa Ciclable Metropolitana i actuacions de millora en àmbit interurbà, ATM 2012. 

Posteriorment, l’estudi encarregat per l’ATM també realitza propostes d’actuació sobre 

trams de la xarxa bàsica prioritària situats en àmbits interurbans o a l’interior de polígons 

industrials, àmbits que, tot i ser generalment de competència municipal, sovint han quedat 
exclosos de la planificació de la mobilitat urbana. 
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Mapa 2.9.1. Xarxa Ciclable metropolitana 
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Mapa 2.9.2.Ciclabilitat de la xarxa bàsica 

 

Mapa 2.9.3. 
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Sistemes d’informació sobre la xarxa ciclable 

Els últims anys han crescut els portals i aplicacions sobre trobar rutes amb bicicleta, uns 
serveis que inicialment es basaven en itineraris de lleure en entorns naturals i que poc a 
poc van arribant a les ciutats.  

D’entre els principals portals per trobar rutes amb bicicleta de lleure cal destacar Wikiloc, 
una xarxa on els usuaris comparteixen lliurement els seus tracks per a aparells amb GPS. 

Pel que fa a les aplicacions en àmbits urbans es poden destacar bàsicament el Google 
Maps, Via Bicing i Ridethecity. Totes elles estan en fase de desenvolupament i no sempre 
presenten les millors alternatives, i a vegades et proposen solucions no adequades com 
circular en contrasentit per carrils-bici unidireccionals. 

Google Maps ofereix la possibilitat d’obtenir les indicacions gràficament i per escrit per anar 
d’un origen a una destinació amb diferents modes de transport. En diverses ciutats del món 
com Nova York, també es pot fer la recerca específica per a la bicicleta, tot i que a 
Barcelona actualment no està disponible. 

Via Bicing és l’aplicació basada en Google maps creada per connectar per vies ciclables 

dues estacions de Bicing properes a l’origen i destinació definits per l’usuari. Els resultats 

mostren la ruta identificant els trams de carrils bici, trams sense carrils bici i trams per fer a 
peu. 

Ridethecity és un portal que ofereix també un buscador d’itineraris basat en Google Maps i 
que actualment és en servei a Barcelona, Madrid, Sevilla, València i Saragossa. El 
programari permet triar entre la ruta directa, la ruta segura i la ruta més segura, i també 
ofereix informació sobre punts de lloguer i venda de bicicletes. 

La clau del bon funcionament d’aquests portals i aplicacions és la qualitat de la informació 

de base. En aquest sentit, actualment es podria oferir una informació de qualitat en aquells 
municipis on l’ajuntament ha creat i manté una cartografia digital d’itineraris ciclables, i 

també en tota la xarxa ciclable bàsica metropolitana, a partir de l’estudi d’itineraris ciclables 

interurbans encarregat per l’ATM. El bon funcionament futur requerirà de criteris homogenis 

d’agregació de la informació de cada font i d’una adequada actualització de la informació, 

punt on la participació dels usuaris dels itineraris serà necessàriament molt rellevant. 

 

Xarxa cicloturística 

Tot i que a l’RMB no hi ha rutes específicament senyalitzades,  habilitades i promogudes 

com a rutes cicloturístiques existeix un potencial creixent de demanda per part de turistes 
centreeuropeus. El cicloturisme és un sector econòmic en creixement, amb un poder de 
dinamització especialment rellevant a les zones rurals, amb un tipus de turisme per damunt 
de la mitjana. 

En aquest sentit, i considerant que Catalunya disposa de vies verdes consolidades i de 
qualitat a Girona i la Terra Alta, existeix una oportunitat per planificar la travessa de l’RMB 

per a aquests usuaris, buscant una sinèrgia amb itineraris que puguin tenir un clar interès 
per a la mobilitat quotidiana, tant a l’àmbit del corredor mediterrani com al litoral. El 
cicloturisme és per tant també una bona oportunitat per consolidar itineraris d’interès 

quotidià. 

 

2.9.4. Aparcament, transport i registre de bicicletes 

Robatoris i seguretat percebuda 

El risc de robatori és percebut, segons el Baròmetre de la bicicleta 2009, com la tercera 
dificultat en importància per desplaçar-se amb bicicleta per la ciutat, darrera de l’excés de 

trànsit motoritzat i la manca d’infraestructures ciclables. L’Estudi d’evolució del robatori de 

bicicleta i el seu ús, elaborat el 2009 pel Bicicleta Club de Catalunya, conclou que 
pràcticament un 40% dels ciclistes enquestats n'ha sofert un alguna vegada, amb un clar 
increment respecte anys anteriors. Cal tenir en compte que l’estudi únicament enquesta 

ciclistes en actiu i, per tant, no incorpora les dades d’aquelles persones a les quals el 

robatori ha dissuadit de seguir utilitzant la bicicleta.  

D'altra banda, l’Estudi de l’evolució de l’ús i els robatoris a Barcelona entre els anys 2001 i 

2004, elaborat per Amics de la Bici amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, destaca 
que els robatoris durant els dies feiners són clarament més nombrosos que durant els cap 
de setmana, i identifica un desplaçament progressiu dels robatoris de la franja tarda-nit cap 
a la franja matí-migdia, que l’any 2004 ja representava prop d’un 45% del total. L’estudi 

també alerta que un 20% de les bicicletes robades disposaven de dos cadenats, i que la 
majoria de víctimes eren persones que utilitzaven la bicicleta per anar a treballar i, sobretot, 
a estudiar. Finament, segons el Baròmetre de la bicicleta 2012, un 70% de la població creu 
que cal fer aparcaments segurs i coberts. 

 

Oferta d’aparcament per a bicicletes 

En aquest sentit en les zones urbanes s’ha produït un increment progressiu de l’oferta 

d’aparcament, que per exemple a Barcelona ha representat passar en 6 anys de 7.696 a 
21.673 places a la via pública, és a dir, un increment d’un 182%. Pel que fa a l’aparcament 

segur de bicicletes a les estacions de transport públic, a octubre de 2012 es disposa d’uns 

54 punts i més de 600 places d’aparcament segur en estacions de transport públic de 

l’RMB, tal com es recull en la 0. 

L’oferta d’aparcament especialment segur en els punts on es realitza un estacionament de 
llarga durada es va iniciar tímidament amb la instal·lació de fins a 3 sistemes Biciberg a 
l’RMB, que amb xifres d’utilització molt baixos i un d’ells ja fora de funcionament, han 

demostrat haver estat instal·lats en ubicacions poc encertades.  
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Pel que fa a estacions de transport públic, fins al 2010 es disposava d’una oferta 

d’aparcament que generalment es troba fora del recinte en una zona no vigilada, a 

excepció d’una part de les estacions de FGC que disposen de places d’aparcament dins la 
zona de validació.  

L’any 2010, amb la creació de l’estació de FGC Volpelleres, es reserva un espai per a 
bicicletes dins el recinte vigilat d’aparcament per a turismes, i el juny de 2012 s’obre a 

l’estació de Sarrià un recinte d’aparcament totalment automatitzat i obert 24 hores.  

En tot cas, el salt d’escala en oferta d’aparcament segur s’ha realitzat durant el 2011 i 2012 

amb la implantació del sistema de consignes electròniques Bicibox. El Bicibox va iniciar una 
prova pilot a Sant Joan Despí el 2011 i va completar el desplegament de la primera fase a 
11 municipis del Baix Llobregat l’abril de 2012. A l’octubre va iniciar-se també a Sant Cugat 
del Vallès, al Vallès Occidental. Actualment disposa d’uns 135 punts i més de 1.300 places. 

 
Taula 2.9.11. 

Oferta d’aparcament segur per a bicicletes a les estacions de transport de l’RMB 

Municipi                         Ubicació Sistema           Punts* Places 

Castelldefels Estacions Renfe Bicibox 2 28 

Cornellà de Llobregat 

Estació Renfe Bicibox 1 14 

Estacions FGC Bicibox 2 28 

Estacions Tram Bicibox 4 42 

Estacions Metro Bicibox 3 28 

El Prat de Llobregat Estació Renfe Bicibox 3 42 

Esplugues de Llob. Estacions Tram Bicibox 4 42 

Gavà Estació Renfe Bicibox 2 14 

Hospitalet de Llobregat 

Estació Renfe Bicibox 5 56 

Estacions FGC Bicibox 6 42 

Estacions Metro Bicibox 2 21 

Sant Boi de Llobregat Estacions FGC Bicibox 2 21 

Sant Feliu de Llobregat 
Estació Renfe Bicibox 1 14 

Estació Tram Bicibox 1 14 

Sant Joan Despí 
Estació Renfe Bicibox 1 7 

Estacions Tram Bicibox 3 35 

Municipi Ubicació Sistema Punts* Places 

Sant Just Desvern Estacions Tram Bicibox 2 14 

Viladecans Estació Renfe Bicibox 2 14 

Sant Cugat del Vallès 
Estacions FGC Bicibox 5 42 

Estació FGC Volpelleres 
Recinte 
vigilat 

1 10 

Sarrià, Barcelona Estació FGC Sarrià Biciestació** 1 50 

Vilafranca del Penedès Estació autobusos Biciberg 1 46 

Subtotal estacions de transport públic 54 624 

Cerdanyola del Vallès UAB Biciberg 1 46 

Diversos municipis AMB 
Excepte 
estacions 

Bicibox 84 840 

Subtotal altres espais públics  85 886 

Total 
 

 139 1.510 

*En el cas d’un punt d’aparcament que dóna servei a dues estacions de transport públic diferents s’ha 

comptabilitzat dues vegades el nombre de punts però no el nombre de places. 

En el cas una estació que està servida per dos mòduls d’aparcament s’ha comptabilitzat com a dos punts. 

** Espai de l’estació llogat a iniciativa privada on s’ofereix servei d’aparcament i manteniment de bicicletes. 

Font: ATM, octubre 2012. 

 

L’any 2010, l’ATM va encarregar l’ "Estudi d'implantació d'un sistema d'aparcaments segurs 
per a bicicletes a les estacions de l'RMB", elaborat en el marc d’un grup de treball amb la 

participació de les principals administracions i operadors de transport públic ferroviari. 
Aquest document està disponible al web de l’ATM. Entre les principals conclusions cal 
destacar: 

 En cas de resoldre les mancances en els accessos amb bicicleta a moltes estacions 
de transport públic de l’RMB, una proposta enfocada a cobrir la demanda potencial a 
mitjà termini requeriria un total d’unes 5.900 places. En un 14% de les estacions 

(unes 46) la demanda podria superar les 40 places/estació fet que justificaria optar 
majoritàriament per solucions infraestructurals de tipus gàbia de capacitat mitjana o 
alta. 

 En tot cas, en consonància amb les tendències a Europa i al món, a l’RMB cal 

apostar per un sistema d’aparcament que combini diferents solucions infraestructurals 

(consignes, gàbies i recintes). L’accés ha de ser sempre amb identificació electrònica 

de l’usuari, preferentment amb el mateix títol de transport públic, i cal garantir sempre 
que sigui possible un accés 24 hores a l’aparcament.  
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 A més a més, s’ha d’oferir la possibilitat de reservar plaça d’aparcament, per tal de 

consolidar els usuaris habituals, i cal identificar visualment la bicicleta que està 
inscrita al servei i treballar sinèrgies per tal de vincular el pagament del servei 
d’aparcament de bicicletes amb el servei de transport públic.  

 

Transport de bicicletes al transport públic 

L’accés i el transport de bicicletes en els transports públics és un aspecte important per 
afavorir la intermodalitat. Tanmateix, presenta certes limitacions (moviment dins les 
estacions i ocupació d’espai dins dels vehicles), a les quals s’ha anat donant solucions a 
remolc també de les actuacions per a l’accessibilitat PMR, que en molts casos són 
compatibles amb les dues funcions. L’element principal a tenir en compte és no 

comprometre la disponibilitat d’espai reservat per a PMR ni posar en risc els espais de pas.  

Caldrà continuar potenciant tots els aspectes de la intermodalitat (es a dir, aparcaments per 
a bicicletes a les estacions i parades) i ns i tot la bicicleta plegable. Cal dir que fins i tot la 
bici plegable pot ocasionar problemes segons el seu embalum i pes.  

Actualment cada operador ferroviari té polítiques diferents sobre el transport de la bicicleta. 
A l’hora punta sovint la bicicleta pot ser un element que genera incomoditat i fins i tot algun 
perill als viatgers, donat que l’ocupació és molt elevada i no es disposa d’espais reservats 

exclusivament per al transport de bicicletes. En alguns casos, a més a més, l'espai per 
situar-les coincideix o és molt proper a l’espai reservat per a les persones amb cadira de 
rodes o per als cotxets d’infants. 

 

FGC 

Els FGC tenen molt avançada l’accessibilitat PMR, i per tant bici, a les estacions, i també 

l’adaptació dels trens i fins i tot disposen d’aparcaments raonablement segurs i protegits 
per a bicicletes a la majora d’estacions. També permeten l’accés de bicicletes a qualsevol 
dia i hora. 

 S'admet el transport de bicicletes durant tot el dia.  

 A les línies del Vallès es disposa d’un espai indicat a cada extrem del comboi, però no 
reservat, i compartit amb persones que van amb cadira de rodes, cotxets, carretons i 
maletes. 

 A la línia Llobregat es disposa d’un lloc indicat per a l’aparcament vertical de bicicletes 

sempre que els seients corresponents no estiguin ocupats. 

Rodalies 

Rodalies Renfe també té molt avançada l’adaptació dels trens (els nous Civia ho tenen 
resolt), mentre que les estacions i aparcaments presenten mancances importants degut al 
retard en les inversions del Pla de Rodalies. Té una limitació horària fins i tot més estricta 
que la del Metro, cosa poc comprensible, i encara més si es té en compte que a Madrid 
Cercanías va suprimir les limitacions horàries.  

 S'admet el transport de bicicletes de dilluns a divendres de 10.00 a 15.00 hores i 
durant tot el dia el cap de setmana. 

 Les bicicletes plegables es poden portar durant tot el dia, ja que es consideren 
equipatge de mà, sempre que no ocasionin molèsties a la resta de passatgers o 
desperfectes al propi material ferroviari. 

 Al servei de Regionals s'admet a tots els trens. 

 

Metro 

El servei de Metro prohibeix l’accés de bicicletes en hores punta, mentre que el tramvia 
permet sempre l’accés de les bicicletes. 

 Es permet l'accés de bicicletes els dissabtes, els diumenges i els dies festius, com 
també tots els dies durant els mesos de juliol i agost.  

 Els dies feiners de la resta de l'any, se'n permet l'accés de 5.00 a 7.00 h, de 9.30 a 
17.00 h i des de les 20.30 h fins al tancament de les instal·lacions. 

 

Autobús urbà 

 Des d’octubre de 2013 és permès el transport de bicicletes als autobusos de l’AMB i 
TMB, sempre que siguin plegables. 

Actualment el nombre d’usuaris que transporten la bicicleta al tren és baix, però si se’n vol 

potenciar l’ús caldrà fixar criteris molt precisos per evitar problemes de convivència i de 
seguretat. 

D’altra banda, l’alternativa en autobús per a bicicletes convencionals fins al moment no ha 
estat explotada. Per a determinats itineraris interurbans podria ser factible comptar amb un 
porta bicicletes, i d’aquesta manera ampliar les possibilitats de l’ús de la bicicleta per a 

trajectes més llargs, tot i que actualment la legislació no ho permeti. 
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Tipus de bicicleta declarada en % (resposta múltiple) 

Evolució de la proporció de bicicleta urbana* entre les persones que disposen 
d’una bicicleta a la llar 

 

Sistemes de registre de bicicletes 

Actualment a l’RMB hi ha en marxa dos sistemes de registre de la bicicleta: el de 

l’Ajuntament de Barcelona i el de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. 

El sistema de l’ajuntament de Barcelona, aplicat de forma completa, consisteix en una 
etiqueta identificativa difícil d’extraure acompanyada d’un cargol que s’insereix al quadre 

aprofitant un dels forats per cargols del portabidons. La inserció del cargol s’ha de realitzar 
en un establiment autoritzat. L’usuari pot optar entre inserir el cargol o no, però en tot cas la 
seva bicicleta queda registrada i identificada. Aquest sistema s’ha estès a altres ciutats com 
Vitòria on es va implantar l’any 2009. 

El sistema Biciregistro, promogut per la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta és de creació més 
recent, i després d’un prova pilot l’any 2012 a Saragossa s’està extenent cap a altres 

ciutats que formen part de la xarxa. S’ha realitzat com una prova per a valorar si pot 

esdevenir el sistema oficial del Registro Nacional de Bicicletas. Algunes ciutats de l’RMB 

que formen part de la xarxa, com Terrassa, ja n’han anunciat la implantació. Consisteix 
únicament en la col·locació d’adhesius de difícil extracció sobre els quals es col·loca una 
pel·lícula que reacciona amb la llum ultraviolada i que deixa una marca al quadre en cas 
d’extracció. Aquest sistema pot ser aplicat íntegrament per l’usuari a partir d’un kit amb 

instruccions. 

En tots dos casos la bicicleta queda registrada amb un codi en una base de dades on es 
recullen les principals característiques, una fotografia, així com el número de bastidor del 
fabricant. 

Finalment cal destacar que l’any 2013 al web dels Mossos d’Esquadra s’ha afegit un accés 

a una base de dades de bicicletes sostretes que introduint qualsevol registre oficial, com 
els esmentats anteriorment, o el número de bastidor de la bicicleta et permet saber si ha 
estat localitzada per aquest cos de la policia. Aquest nou accés al portal dels mossos 
facilitarà la recuperació de bicicletes sostretes.  

 

2.9.5. Parc de bicicletes 

Descripció general 

Segons el Baròmetre de la bicicleta de Catalunya per a l’any 2012, a les llars catalanes hi 

ha 2,1 bicicletes de mitjana, i un 75% dels catalans disposen de bicicleta. A més a més 
s’observa que la ràtio de bicicletes per llar generalment disminueix a la ciutat de Barcelona i 
s’incrementa en municipis petits. 

En els darrers 6 anys s’ha doblat el nombre de persones que tenen bicicleta urbana 

(passeig, híbrida o plegable), fins assolir un 40% de les persones que tenen bicicleta el 
2012, tot i que les bicicletes de muntanya són encara la categoria majoritària del parc 
(Gràfic 2.9.5 i Gràfic 2.9.6). Actualment el Baròmetre no fa seguiment de la classe “bicicleta 

elèctrica”. 

Gràfic 2.9.5. 
 

 

Font: Baròmetre de la bicicleta de Catalunya 2012. 

 

Gràfic 2.9.6. 
 
 

* S’ha considerat com a bicicleta urbana la suma de les bicicletes de ciutat / de passeig, híbrides i plegables. 

Font: Baròmetre de la bicicleta de Catalunya 2012.  
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Evolució d’usuaris, usos i longitud recorreguda del servei Bicing 

Bicicleta elèctrica 

La bicicleta elèctrica és una tecnologia que ha realitzat millores importants els últims anys i 
que ha mostrat clarament el seu potencial d’expansió al mercat xinès i posteriorment, i amb 

un altre tipus de producte, al mercat nord-europeu. Tot i que el producte tècnicament 
respon a l’actualitat amb escreix a les necessitats de mobilitat quotidiana de la majoria de la 

població, encara no s’ha obert un espai ampli de confiança entre la majoria de la població 

catalana. En tot cas, no hi ha dubte que amb les tendències actuals del mercat energètic 
tindrà un paper molt important en la mobilitat del futur i que tindrà efectes transformadors 
molt grans entre els quals cal destacar: 

 Canvi rellevant dels patrons modals de la mobilitat quotidiana. Com ja difonen 
les autoritats de la ciutat de Nantes, la majoria de nous usuaris de bicicleta 
elèctrica provenen del cotxe o la motocicleta. A aquest canvi van associades 
totes les millores relacionades amb els majors impactes que tenen els vehicles 
privats contaminants: consum energètic, emissions contaminants i d’efecte 

hivernacle, etc. 

 Ampliació de la cobertura de les xarxes de transport públic i, per tant, facilitats 
per aportar nous usuaris al sistema, i increment de la mobilitat interurbana en 
bicicleta. El rang habitual de distàncies on la bicicleta és més competitiva, d’1 a 

8 km, és multiplica fàcilment per 3 en el cas de les bicicletes elèctriques, de 
manera que molt més fàcilment els usuaris poden fer 3 km per accedir a una 
estació ferroviària o més de 20 km per anar directament al seu lloc de treball o a 
municipis veïns. 

 Millora de la salut i a l’autonomia en nous sectors de la població com la gent 

gran o sectors sedentaris i poc esportistes, ja que és un mode per moure’s de 

forma saludable però sense tant esforç a les ciutats. 

 

A la ciutat de Barcelona ja hi ha moltes iniciatives d’ús públic de la bicicleta elèctrica: 

 eMobike es un servei de lloguer de bicis elèctriques, semblant al Bicing pel que 
fa a l’estacionament en punts fixos, que es comença a implantar als hotels. 
Adreçat a turistes, pot incorporar un sistema de guiat per GPS per fer rutes 
turístiques. 

 Es disposa ja de 15 instal·lacions en hotels (amb connexió elèctrica) i 7 
aparcaments en entorns turístics (ex: Sagrada Família): 

 Hi ha diverses botigues especialitzades en bicicletes elèctriques i serveis de 
lloguer de bicicletes elèctriques destinats als turistes amb visites guiades per la 
ciutat:  

 

Serveis de bicicletes públiques 

La creació del servei de Bicing a Barcelona el 2007 ha estat una de les accions amb més 
impacte a l'hora de fer visible davant la majoria de la població la necessitat d’incorporar 

definitivament la bicicleta com a mitjà de transport en la planificació de la mobilitat urbana.  

Aquesta percepció es constata amb la resposta del Baròmetre de la bicicleta 2012 on un 
85% de la població considera positiva la implantació de sistemes de bicicleta pública.  

El servei de bicicletes públiques Bicing creat l’any 2007, ha assolit unes xifres d’utilització 
molt significatives i ha inspirat la creació d’altres serveis de bicicletes públiques en altres 

ciutats de l’RMB: l’any 2008 es van crear els serveis de Terrassa i Granollers i el 2009 el de 

Sant Andreu de la Barca. L’any 2011 el Bicing va consolidar al voltant de 120.000 usuaris, i 
amb aquesta estabilització ha aconseguit incrementar el nombre d’usos i de longitud 
recorreguda (Gràfic 2.9.7). De mitjana, l’any 2011 es produïren 6,6 usos/bicicleta i dia, i en 
cada ús es recorren 2,7 km, de manera que cada bicicleta recorre de mitjana gairebé 18 
km/dia. 

Els serveis de Terrassa i Granollers no han assolit ràtios d’utilització tan importants i, tot i 

haver contribuït també a difondre la bicicleta a les ciutats, van ser tancats el 2011 i 2012, 
respectivament. En aquest sentit, cal revisar cas per cas la demanda potencial d’aquests 

serveis i apostar-hi fonamentalment quan realment tinguin un potencial transformador, fent-
ho mitjançant fórmules de finançament creuat tal i com es fa amb l’Àrea Verda de 

Barcelona, la qual financia el Bicing.  

Globalment, a l’RMB a l’any 2012 encara es disposa de servei de bicicletes públiques a 15 
estacions amb serveis de transport públic d’interès interurbà, amb un total aproximat de 
364 punts d’ancoratge. 

Gràfic 2.9.7. 
 
 

 

Font: ATM,.    Nota: mitjanes diàries considerant  365 dies/any 
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Flotes de bicicletes corporatives 

La bicicleta és un mitjà de transport idoni per a l’intercanvi modal, i els aparcaments segurs 
contribueixen que se’n faci ús. L’usuari pot tenir dues bicicletes, una a cada extrem del seu 

viatge. En aquest sentit, si va a treballar o estudiar, una de les bicicletes pot ser propietat 
de l’empresa o organització i tenir, per tant, un ús múltiple per als treballadors: per 
desplaçar-se des de l’estació fins a les seves instal·lacions a les hores d’entrada i sortida i 

per realitzar viatges en missió durant l’horari laboral.  

A l’RMB existeix un potencial important de desenvolupament de flotes de bicicletes 
corporatives per a empreses, universitats i col·lectius, sobretot en la connexió amb 
estacions de transport públic, i basats en models flexibles i logísticament més senzills que 
un sistema de bicicleta pública, que puguin tenir un cost associat inferior i ser assumits 
principalment per agents privats.  Tot i que s’ha avançat poc en aquesta línia, cal destacar 

entre d’altres dues actuacions: el servei Bicicampus i la incorporació de bicicletes per a 

treballadors en les flotes de vehicles municipals.  

El servei Bicicampus consisteix en un servei de préstec per a estudiants a un preu molt 
econòmic per tot l’any acadèmic. A l’RMB es realitza a estudiants de la Universitat de 

Barcelona. 

Respecte de les flotes municipals de bicicletes, segons l’enquesta municipal de mobilitat 

urbana realitzada per l’ATM l’any 2012 s’estima que prop d’un 70% dels municipis de més 
de 2.000 habitants ja tenen bicicletes dins la flota de vehicles dels ajuntaments. 

El desenvolupament d’aquestes flotes corporatives en molts països europeus compta amb 
incentius públics de diferents tipus. Cal destacar especialment les subvencions a la compra 
de bicicletes, la desgravació fiscal associada a la compra, el pagament d’un cost en 

concepte de transport als treballadors que es desplacin en bicicleta tant en la mobilitat in 

itinere com in labore, la subvenció de sistemes de préstec, la cessió d’espais gratuïts per a 

l’aparcament, així com esquemes de reconeixement i distinció pública de les empreses i 

organitzacions que promouen la utilització de la bicicleta. Actualment no s’identifica cap 

d’aquestes mesures a l’RMB. 

 

2.9.6. Seguretat viària i formació per a la mobilitat amb bicicleta 

Circulació amb bicicleta i seguretat percebuda 

Segons el Baròmetre de la bicicleta 2012, al voltant d’un 70% de la població percep que la 

bicicleta encara no és un mode prou segur, en bona part per manca de condicions 
adequades per a la circulació d’aquest vehicle. En aquest sentit, un 50% de les persones 
que utilitzen la bicicleta afirma que li fa por compartir la calçada amb els cotxes i un 30% no 
hi circula mai, fet que generalment implica que es veuen obligats a envair les voreres. 
Aquest fet, amb els conflictes que això comporta en molts carrers, contribueix a que al 
voltant d’un 60% de la població consideri que les bicicletes s’haurien de treure de les 

voreres i col·locar a la calçada. És aquest, per tant, el principal repte de seguretat pendent 
en la gran majoria de pobles i ciutats. 

 

Accidentalitat amb ciclistes implicats 

El nombre de bicicletes involucrades en accidents a l’RMB ha augmentat de forma constant 
la dècada passada. Entre 2007 i 2011 l’augment a la zona urbana va ser del 43,3% i a la 
zona interurbana del 56,4%, xifres coherents amb l’increment de la utilització d’aquest 

mode. A l’apartat de seguretat viària s’analitzen en detall aquestes dades 

 

Educació i formació 

Segons el Baròmetre de la bicicleta de l’any 2012 saben anar amb bicicleta un 90% de la 

població entre 12 i 79 anys, i un 100% dels menors de 25 anys enquestats. En el cas dels 
joves, per tant, no existeix una manca de coneixement sobre com conduir una bicicleta, 
sinó que l’oportunitat d’educar és sobretot la consolidació de nous usuaris joves en les 

primeres etapes en què la persona incrementa de forma notable el nombre i distància de 
desplaçaments realitzats de manera autònoma.  

Durant molts anys han estat activitats fonamentalment dirigides a la societat civil a través 
d’associacions d’usuaris de la bicicleta, però en els últims anys també hi ha entrat la 
seguretat viària organitzada a través de les policies i administracions, i s’ha introduït en els 
programes curriculars d’alguns centres educatius. A més a més, en molts programes de 

camins escolars, que programen i implementen actuacions per afavorir la seguretat i la 
sostenibilitat en l’accés als centres educatius, la bicicleta té un paper fonamental. Entre 

totes les activitats realitzades fins al moment a l’RMB cal destacar especialment: 

 Biciescola: Formació per a iniciar o tornar a iniciar persones adultes en la 
conducció amb bicicleta per la zona urbana.  

 Educació viària amb bicicleta: es tracta d’activitats formatives a les escoles per 

tal d’educar en la seguretat viària, on s’aprofita per a fer una pràctica sobre 

senyalització general sobre d’una bicicleta, formant també als alumnes en 

algunes tècniques específiques per a conduir aquests vehicles a les zones 
urbanes. 

 

2.9.7. Finançament i bones pràctiques a nivell europeu 

Línies de finançament 

Segons la Federació Europea de Ciclisme (ECF), el pressupost total de la Unió Europea 
pel període 2007-2013 és de 993 mils de milions d’euros i pel període 2014-2020 s’estima 

en 1.025. A la mobilitat en bicicleta durant el primer període s’hi han dedicat uns 0,7 i la 
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ECF estima que es poden aconseguir 6 mil milions pel segon període, l’equivalent 

aproximadament a un 10% dels fons destinats a transports. 

El desembre de 2012, la Unió Europea va aprovar la inclusió de la mobilitat amb bicicleta i 
la xarxa de cicloturisme Eurovelo a la Xarxa Trans-Europea de Transports (TEN-T), fet que 
suposarà un enfortiment del finançament dedicat a les infraestructures ciclables. 

Existeixen diversos programes de la Unió Europea on es pot buscar finançament per a 
promoure la mobilitat en bicicleta. Cal destacar-ne: 

Programa Energia Intel·ligent per a Europa - IEE II 

El Programa Intelligent Energy Europe (IEE) és gestionat per l’Agència Executiva per al 

Competitivitat i la Innovació (EACI en anglès). L’Agència Executiva de l’Energia va ser 

incorporada en l’Agència Executiva per a la Competitivitat i la Innovació (EACI, en anglès) 

l’any 2007, en el moment de la integració del programa de l’IEE dins el Programa Marc per 

a la Competitivitat i la Innovació 2007-2013 (CIP, en anglès). 

Programa de Xarxes de Transport Trans-Europees – TEN-T 

L’objectiu del programa és donar suport a la Comissió Europea i als gestors dels projectes 

de la Xarxa TEN-T, garantint la bona gestió tècnica i financera del projectes. 

7è Programa Marc per a la Recerca i el Desenvolupament - FP7 

Es tracta del programa d’investigació de la Unió Europea pel període 2007-2013. 
S’estructura en 4 programes: Cooperació, Idees, Gent i Capacitats. Dins el programa de 

Cooperació hi ha el tema: “Transports, incloent-hi l’aeronàutic, l’objectiu del qual és: 

“Desenvolupar sistemes pan-Europeus de transport més integrats, segurs, ecològics i 
intel·ligents per al benefici de tots els ciutadans, la societat i el clima, respectant el medi 
ambient i els recursos naturals, i assegurant i expandint la competitivitat de les indústries 
europees en el mercat global”. 

Iniciativa CIVITAS 

Iniciativa europea iniciada l’any 2002 vinculada als Programes Marc de Recerca i 

Desenvolupament, en les últimes convocatòries vinculada al subtema de transport de 
superfície - STT. El seu objectiu principal és donar suport a les ciutats per tal que adoptin 
mesures ambicioses cap a una mobilitat urbana sostenible, a partir del desenvolupament 
de proves pilot. 

Iniciativa SMART CITIES 

Iniciativa europea iniciada l’any 2011 vinculada als Programes Marc de Recerca i 

Desenvolupament. 

L’objectiu estratègic és demostrar que progressar ràpidament cap a l’assoliment dels 

objectius energètics i de canvi climàtic és viable i millora la qualitat de vida dels ciutadans. 
Es tracta d’identificar les millors tecnologies baixes en carboni i promoure’n la difusió.  

Inclou línies de mobilitat sostenibles com el transport públic i la gestió del trànsit intel·ligent, 
mesures per evitar la congestió, gestió de la demanda, informació i comunicació, distribució 
de mercaderies, i mobilitat a peu i amb bicicleta. 

Programa Life +  

Actualment s’estructura en 3 àrees: 1) Natura i biodiversitat; 2) Polítiques ambientals i 

governança; i 3) Informació i comunicació ambiental. 

Dins l’àrea de polítiques ambientals i governança es defineixen 12 objectius, entre els quals 
destaquen la millora del canvi climàtic, la qualitat de l’aire, el medi ambient urbà i el soroll. 

Bones pràctiques 

A continuació s’esmenten algunes bones pràctiques que permeten reflexionar sobre noves 
possibilitats per a la millora de la mobilitat en bicicleta a l’RMB: 

 Construcció d’una nova infraestructura interurbana específica per a modes no 

motoritzats a La Rochelle, França 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=2356 

Consisteix en la construcció d’una via de 14 km segregada exclusiva per a 

modes no motoritzats, amb previsions d’espais separats per vianants i ciclistes, 

senyalització específica a les interseccions, millores en l’accessibilitat per a 

PMR, etc. L’itinerari connecta els centres de 4 nuclis urbans amb les zones de 

major densitat residencial i d’activitat econòmica i té, per tant, un clar objectiu de 
ser utilitzat per a la mobilitat quotidiana.  

 

 Col·locació de xips de seguiment en la flota de préstec de bicicletes 
universitàries de Ganty, Bèlgica 

http://www.civitas-
initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=569 

Es tracta d’un projecte de desenvolupament d’un sistema de marcatge amb xip 

de les bicicletes de lloguer de la universitat per tal de reduir el gran nombre de 
bicicletes robades o perdudes. Es tracta d’un flota de més de 5.000 bicicletes 

que es lloga a un cost molt reduït (uns 40€/any) als estudiants. La intenció és 

que el xip permeti fer un seguiment del moviment en el moment que la bicicleta 
és desplaçada per una persona que no n’és l’usuari autoritzat, de manera que 

se’n pugui identificar la localització exacta i recuperar-la. 

 Expansió de l’esquema bici-bus per al transport de bicicletes a l’interior dels 

autobusos a La Rochelle, França  

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=2356
http://www.civitas-initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=569
http://www.civitas-initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=569
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http://www.civitas-
initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=343 

Ampliació i promoció d’un sistema per carregar la bicicleta dins de l’autobús a 

partir d’un model d’autobús articulat amb dos compartiments, un per a les 
bicicletes i l’altre per als passatgers. 

 Portabicicletes als autobusos de Funchal, Portugal 

http://www.civitas-
initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=734 

Col·locació de portabicicletes exteriors a la part posterior de l’autobús a la ciutat 

de Funchal on els pendents són significatius, i creació d’un programa bici-bus. 
Es tracta d’un model molt semblant als que s’utilitzen en turismes i que permet 

transportar dues bicicletes. 

 Transport de bicicletes al remolc d’autobusos de llarga distància a Saxònia, 
Alemanya 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611 

Està destinat sobretot a rutes amb interès turístic i es tracta d’un remolc de dos 
eixos on es poden carregar fins a 20 bicicletes. 

 Sistema de bicicletes públiques “Call a Bike” de DB, Alemanya  

http://www.callabike-interaktiv.de/index.php?id=188 

Consisteix en un sistema sense ancoratges fixos de lloguer on la tecnologia de 
comunicació es troba en cada bicicleta, fet que permet una gran flexibilitat dins 
d’una zona definida en cada ciutat. La bicicleta es reserva a partir d’una trucada 

i un codi associat a cada bicicleta i aquesta pot tornar a aparcar-se en qualsevol 
cruïlla de la ciutat. Un aplicatiu permet localitzar les bicicletes disponibles en 
temps real. El sistema està operat per l’operador ferroviari DB. 

 

 Flota de bicicletes per desplaçaments professionals a l’ajuntament de Zuric:  

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=2507 

Es tracta d’una flota de 110 bicicletes gestionades de forma coordinada i integral 

per a tots els departaments i edificis de l’ajuntament de Zuric. 

 

  

http://www.civitas-initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=343
http://www.civitas-initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=343
http://www.civitas-initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=734
http://www.civitas-initiative.eu/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=734
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611
http://www.callabike-interaktiv.de/index.php?id=188
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=2507
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NO MOTORITZATS - conclusions 
 
 TENDÈNCIES DE LA MOBILITAT: Els darrers anys s’ha produït un increment molt 

important de la mobilitat a peu i en bicicleta, fet que fa necessari seguir millorant tots els 
aspectes que conformen les xarxes per aquests modes, especialment l’accessibilitat. 

 BICICLETA: Els darrers 5 anys s’ha produït un increment d’un 50% dels desplaçaments 

en bicicleta en zona urbana, assolint una quota modal encara escassa de l’1,6% (2012), 
que situa la RMB encara a la cua d’Europa. Aquest diferencial encamina a realitzar una 
aposta clara per l’increment de la quota de la bicicleta en els desplaçaments a la zona 
urbana i molt especialment a la zona interurbana, encara amb una quota modal molt 
baixa. 

 INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ: Des de l’entrada en vigor de la Llei de mobilitat, els 

instruments de planificació de la mobilitat amb modes no motoritzats han crescut de 
forma rellevant però pràcticament sempre a la zona urbana. Cal aprofundir en el 
seguiment d’aquests instruments, per exemple els Plans d’Accessibilitat o de Bicicleta i 
potenciar-ne la seva redacció a l’àmbit interurbà on s’ha avançat relativament poc. 

L’ATM ha avançat en l’anàlisi de la situació actual, identificant deficiències tant en 

parades interurbanes com en tot tipus de connexions interurbanes amb un interès 
compartit per a vianants i ciclistes. 

 XARXA DE BICICLETES: La longitud total de carrils-bici segregats en zona urbana s’ha 

duplicat els darrers anys, però manca definir una xarxa interurbana per a bicicletes ja 
que els recorreguts existents necessiten millores en les connexions, la dotació 
d’equipaments i la senyalització. Els instruments regionals i metropolitans (Pla Estratègic 
de la Bicicleta, pdM) han tingut una rellevància relativament baixa en relació a les 
actuacions de millora de la mobilitat amb bicicleta, tot i que han exercit com a marc de 
planificació per a l’àmbit local. Cal enfortir el marc de planificació i definir una xarxa 

ciclable d’interès metropolità combinada en alguns trams amb vies d’interès per a 

vianants. L’ATM ha realitzat ja una proposta de xarxa ciclable bàsica metropolitana per a 
l’RMB de més de 500 km, detectant-se també la necessitat de fer sinèrgia amb la 
promoció del cicloturisme a l’RMB 

 VIES PACIFICADES S’estima que a l’RMB es disposa de pràcticament 1.300 km de vies 

pacificades en zona urbana, considerant com a tals els carrers exclusius per a vianants 
els de prioritat invertida i els dissenyats i senyalitzats com a Zona 30. Cal que els 
municipis segueixin ampliant aquestes xarxes que, a més, es combinen amb la xarxa 
específica per a bicicletes. 

 APARCAMENTS DE BICICLETES: Cal ampliar l’oferta d’aparcaments segurs per a 

bicicletes allà on es realitzen estacionaments de llarga durada, i molt especialment a les 
estacions de transport públic i punts de gran concentració d’activitat. Aquests 

aparcaments han d’estar lligats també a la xarxa ciclable 

 

 

 BICICLETES PÚBLIQUES: Les bicicletes públiques han demostrat tenir un efecte 
incentivador molt gran i han visualitzat clarament els reptes pendents a nivell 
d’infraestructures i normativa a les ciutats de l’RMB. La dificultat de finançar-les 
directament per part dels usuaris, fa pensar que la seva implantació i manteniment s’ha 

de vincular quan sigui possible a fórmules de finançament creuat per tal de transvasar 
recursos des dels modes més contaminants. 

 BICICLETA ELÈCTRICA: Es detecta en la bicicleta elèctrica un potencial transformador 
important en les zones de baixa densitat, amb la captació de desplaçaments dels 
vehicles privats contaminants, tant a nivell urbà com interurbà; alhora, pot incrementar la 
cobertura dels serveis de transport públic i, per tant, pot aportar nous usuaris; i ofereix la 
possibilitat de millorar l’autonomia i la salut de molts col·lectius, i en especial de la gent 
gran o poc esportista. 

 APARCAMENTS SEGURS: Els aparcaments segurs, especialment els vinculats a les 
estacions de transport públic, han d’esdevenir una peça fonamental per a promoure 

flotes corporatives i comunitàries que caldria promoure públicament però assegurant el 
seu finançament amb la participació dels usuaris i les empreses beneficiàries.  

 ACCIDENTALITAT CICLISTES: En el desplegament de totes les actuacions 
relacionades amb la bicicleta cal no perdre de vista l’evolució de l’accidentalitat amb 

ciclistes implicats, sobretot pel que fa a actuacions de creació o millora d’itineraris 

ciclables. En aquest sentit, tot i que les dades d’accidents s’incrementen, cal tenir en 
compte que, ara per ara, ho fan menys que l’augment paral·lel que es produeix de 
desplaçaments i quilòmetres recorreguts amb bicicleta, desacoblament en què cal 
perseverar.  

 EDUCACIÓ I HÀBITS: Cal seguir treballant en l’àmbit de l’educació i la formació, ja que 
tenen un paper indiscutible tant en la creació de nous hàbits de mobilitat més 
saludables, molt especialment entre els joves, com en la prevenció de nous accidents 
amb ciclistes implicats i la millora de la convivència entre els ciclistes i la resta d’usuaris 

de la via pública.  

 INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT: El finançament europeu relacionat amb les 
polítiques de mobilitat amb bicicleta continua creixent. El nou pdM té l’oportunitat de 
crear un marc per a aprofundir en I+D+i en el marc del finançament europeu amb el 
desenvolupament de proves pilot en col·laboració amb altres regions metropolitanes. Cal 
un seguiment continu de bones pràctiques aprofitant l’experiència de països europeus 
amb una trajectòria i una cultura de la bicicleta molt més consolidada. També cal 
preveure la difusió d’aquestes pràctiques. 

 

 
 

 



 

 

19
1 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

191 

2.10. Serveis de transport públic per carretera 

Aquest apartat repassa les característiques dels serveis d’autobús regular, tant en relació a 
l’oferta com a la demanda, tot duent a terme una classificació de la xarxa per posar 
l’atenció sobre les línies de major demanda i les de més baixa demanda. Alhora, es realitza 
un breu repàs a la situació del servei del Taxi. 

Els continguts d’aquest apartat es basen en els informes “Diagnosi i propostes d'actuació 
del transport públic” (SENER, TRANSFER, Mcrit i ERF, 2013), “Estudi de propostes de 

millora de les parades de transport públic interurbà”. (Intra, 2010) i “Anàlisi de línies 

d’autobús d’aportació a les estacions ferroviàries de l’RMB” ( ALG, 2010).” 

 

2.10.1. Dades bàsiques del sistema transport públic a l’RMB 

Abans de fer la diagnosi del sistema de transport públic per carretera es presenten les 
dades bàsiques del sistema de transport públic, incloent-hi el ferroviari, atès que dóna una 
informació necessària del pes de cadascun en els diferents àmbits territorials de l’RMB. A 
la Taula 2.10.1 es mostren les dades bàsiques 2012 del sistema de transport públic de 
l’RMB. 

El sistema de transport públic de l’RMB te una longitud de 15.032,4 km de xarxa, repartits 
en 710 línies entre els diferents modes, tant d’infraestructures fixes (Rodalies, FGC, Metro i 
Tramvia metropolità) com de xarxa de superfície (TMB-Bus, Autobusos AMB, autobusos 
DGTM i altres autobusos urbans).  

Els vehicles*km recorreguts l’any 2012 se xifren en 355,5 milions, un 2,9% menys que l’any 

anterior. La totalitat dels modes de transport públic han vist disminuir els vehicles*km 
respecte l’any anterior llevat de Rodalies Renfe que ha augmentat un 0,8%. Els modes que 
han perdut mes vehicles*km han estat el tramvia, un 10,9%, el metro, 5,9%, FGC, 5,7% i 
els busos TMB amb un 5,4%. 

Pel que fa al nombre de viatgers, el sistema de transport públic de l’RMB ha captat 899,8 
milions de viatgers l’any 2012, un 3,8% menys que l’any anterior. Aquesta pèrdua ve 
motivada per la persistència de la crisi econòmica que assola el país. Tots els modes han 
reduït el nombre de viatgers captats; per modes els FGC (-6,9%), Bus TMB (-4,5%), 
Autobusos DGTM (-4,5%) i finalment el metro (-4,0%) són els que perden més viatgers. 

El sistema de transport públic de l’RMB ha recaptat l’any 2012 707,20 milions d’Euros. El 

metro amb 234,99 (milions €), Rodalies amb 136,87 (milions €) i el Bus TMB amb 123,32 
(milions €), són els modes amb una recaptació major. 

El sistema de transport públic de l’RMB consta de dos àmbits força diferenciats, una 

primera corona i la resta del Sistema Tarifari integrat (STI). La distribució dels viatges és 
desigual entre un i altre àmbit. El 78,9% dels viatges es produeixen a la primera corona, 
mentre que el 21,1% restant es produeix a la Resta del STI,  

 

Taula 2.10.1. 

Dades bàsiques 2012 pel sistema de transport públic de l’RMB 

 Línies Longitud 

xarxa 

(km) 

Vehicles 

*km 

(milions) 

∆ 

12/11 

(%) 

Viatges 

(milions) 

∆ 

12/11 

(%) 

Recaptació 

(M€) 

Metro 7 102,6 85,2 -5,9% 373,5 -4,0 234,99 
Transports de 
Barcelona 

102 890,0 40,3 -5,4 180,0 -4,5 123,32 

Total TMB 109 992,6 125,5 -5,8 553,5 -4,1 358,30 
FGC 2 143,9 31,4 -5,7 75,0 -6,9 67,25 
Rodalies de 
Catalunya (Renfe) 

6 456,4 106,7 0,8 105,9 -0,2 136,87 

Tramvia 
Metropolità 

6 29,1 2,5 -10,9 23,7 -2,2 12,44 

Autobusos AMB 
(gestió indirecta) 

107 1.293,3 36,7 -1,8 73,4 -2,5 74,07 

Autobusos DGTM 
(Generalitat) 

361 11.085,5 39,4 -1,3 29,7 -4,5 37,96 

Altres autobusos 
urbans 

119 1.031,5 13,4 -3,1 38,7 -5,3 20,30 

Total 710 15.032,4 355,5 -2,9 899,8 -3,8 707,20 
Font: Transmet 

 

A continuació es mostra en el Mapa 2.10.2 la distribució dels municipis en cadascuna de 
les dues corones que conformen el sistema de transport públic de l’RMB. 
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Distribució dels diferents municipis de l’RMB per àmbits  
Mapa 2.10.1. Distribució dels diferents municipis de l’RMB per àmbits 

Font: ATM 
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Distribució viatges per àmbits a l’RMB 

Distribució viatges per modes a l’RMB 

Distribució viatges per operadors 

Gràfic 2.10.1 

 
 

Font: Transmet 

 

Si els viatges es classifiquen per modes, aquells que s’inclouen dins les infraestructures 

fixes, es a dir, el mode ferroviari, representa el 64,2% dels viatgers mentre que el mode bus 
representa el 35,8%.(Gràfic 2.10.2) 

 

Gràfic 2.10.2. 

Font: Transmet 

 

Gràfic 2.10.3. 
. 
 

Font: Transmet 

Finalment la distribució de viatges per operadors es desglossa tal com es mostra en el 
Gràfic 2.10.3. La major part dels viatges tenen el metro com a principal operador, amb un 
41,5% dels viatges, seguit a molta distància pel Bus TMB amb un 20%. La resta 
d’operadors no ultrapassa el 10% dels viatges, a excepció de Rodalies Renfe amb un 
11,8%.(Gràfic 2.10.3) 

 

Dades de transport públic en autobús. Any 2012  

El sistema de transport en autobús està format per 689 línies que representen una longitud 
de xarxa de 14.300,4 km de longitud. Aquest sistema està gestionat per les administracions 
que en tenen la competència. Per un costat hi ha els autobusos gestionats per l’AMB, en 

segon lloc, el transport interurbà gestionat per la Generalitat i finalment el Transport urbà de 
competència municipal a l’àmbit de la segona corona o àmbit AMTU.  

De les 689 línies que conformen el sistema, 209 fan referència als busos gestionats per 
l’AMB, 361 pel transport interurbà i 119 pel transport urbà de competència municipal. El 

transport interurbà es l’àmbit que presenta una longitud màxima de xarxa, concretament 
11.085,5 km de longitud. Els autobusos gestionats per l’AMB es troben a molta distància, 

 

Total 1a corona 
79% 

Resta àmbit STI 
21% 
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amb una longitud de xarxa de 2.183,3 km de longitud. Finalment l’autobús urbà es l’àmbit 
que presenta una longitud de xarxa menor, en concret 1.031,5 km. 

Pel que fa als vehicles en servei, són els autobusos gestionats per l’AMB els que disposen 

d’un major nombre de recursos, 1.428 vehicles en servei, per 509 el transport interurbà i 
239 els autobusos urbans de l’àmbit AMTU. L’edat mitjana de la flota es troba entre els 6 i 8 

anys. 

L’any 2012, el sistema ha ofert 129,7 milions de vehicles*km, un 2,9% menys que l’any 

anterior. La demanda, entesa com el nombre total de viatgers, ha estat de 321,7 milions, un 
4,1% menys que l’any anterior. 

Finalment, el total del sistema en autobús va recaptar l’any 2012 un total de 255,65 milions 
d’euros. Els autobusos gestionats per l’AMB són els que han ingressat més, concretament 
197,39 milions d’euros.  

Els diferents indicadors analitzats del sistema global de l’autobús a l’RMB es mostren a la 
Taula 2.10.2. 

Taula 2.10.2. 

Resum transport en autobús a l’RMB 

 

Línies 

Longitud 

xarxa 

(km) 

Vehicles 

en 

servei 

Edat 

mitjana 

flota en 

servei M Veh*km 

∆ 

12/11 

(%) 

M 

Viatges 

∆ 

12/11 

(%) 

Recaptació 

(M€) 

Autobusos 
gestió AMB 

 
209 

 
2.183,3 

 
1.428 

 
6,5 

 
76,9 

 
-3,7 

 
253,3 

 
-3,9 

 
197,39 

Transport 
interurbà 

 
361 

 
11.085,5 

 
509 

 
6,6 

 
39,4 

 
-1,3 

 
29,7 

 
-4,5 

 
37,96 

T.urbà 
competència 
municipal 

 
 

119 

 
 

1.031,5 

 
 

239 

 
 

8,0 

 
 

13,4 

 
 

-3,1 

 
 

38,7 

 
 

-5,3 

 
 

20,30 
Total 
transport en 
autobús 

 
 

689 

 
 

14.300,4 

 
 

2.176 

 
 

6,7 

 
 

129,7 

 
 

-2,9 

 
 

321,7 

 
 

-4,1 

 
 

255,65 
 
Font: Transmet. 
 

Primera corona STI 

Aquest àmbit està servit pels autobusos gestionats per l’AMB. Consta de 209 línies amb 
una xarxa de 2.183,3 km de longitud. Té un total de 1.428 vehicles en servei i una edat 
mitjana de la flota de 6,5 anys. El nombre de viatgers es de 253,3 milions de viatgers que 
han recorregut 76,9 milions de vehicles*km. El nombre de viatgers ha disminuït respecte 
l’any anterior en un 3,9%. Pel que fa a la recaptació, el conjunt del subsistema ha recaptat 

un total de 197,39 milions d’euros. Els principals operadors d’aquest àmbit són els 

transports de Barcelona i Tugsal. 

A continuació es mostra a la Taula 2.10.3 els diferents indicadors per cadascun dels 
operadors que actuen en aquest àmbit: 

Taula 2.10.3. 

Primera Corona STI. Transport en autobús 

 

Línies 

Longitud 

xarxa 

(km) 

Vehicles 

en servei 

Edat 

mitjana 

flota en 

servei M Veh*km M Viatges 

∆ 

12/11 

(%) 

Recaptació 

(M€) 

Autobusos 
gestió AMB 

        

Transports de 
Barcelona 

102 890,0 835 7,3 40,3 180,0 -4,5 123,32 

Authosa 2 8,6 9 3,8 0,4 1,9 -3,3 0,70 
Mohn, SL 22 401,1 129 5,2 9,6 16,5 -2,4 9,42 
Oliveras, SL 13 135,2 56 4,6 4,1 8,0 1,4 3,82 
Rosanbus, SL 10 103,3 59 5,9 3,4 10,7 0,2 5,13 
TCC2, SL 2 25,1 10 7,9 0,5 0,4 -5,7 0,15 
Tusgsal 44 501,3 251 5,4 12,6 28,4 -5,9 13,33 
Soler i Sauret, 
SA 

6 35,0 15 7,0 0,7 1,6 -0,2 0,63 

SGMT, SL 2 34,0 23 3,3 4,0 4,6 3,0 23,27 
Bus Nou 
Barris, SLU 

4 26,1 5 8,0 0,4 0,5 -4,1 0,10 

UTE Julià-
Trapsa-
Marfina Bus 

2 23,6 36 4,6 1,1 0,9 21,2 17,54 

Total 1a 
Corona STI 

209 2.183,3 1.428 6,5 76,9 253,3 -3,9 197,39 

 
Font: Transmet. 

 

Resta Sistema Tarifari Integrat 

Aquest àmbit està servit pel transport interurbà. Consta de 361 línies amb una xarxa de 
11.085,5 km de longitud. Té un total de 509 vehicles en servei i una edat mitjana de la flota 
de 6,6 anys. El nombre de viatgers es de 29,7 milions de viatgers que representen 39,4 
milions de vehicles*km. El nombre de viatgers ha disminuït respecte l’any anterior en un 
4,5%. Pel que fa a la recaptació, el conjunt del subsistema ha recaptat un total de 37,96 
milions d’euros. Els principals operadors d’aquest àmbit són Sagalés i Hispano Igualadina.. 
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La taula 2.10.4 mostra els diferents indicadors per cadascun dels operadors que actuen en 
aquest àmbit: 

 

Taula 2.10.4. 

Resta STI. Transport en autobús 

 

Línies 

Longitud 

xarxa 

(km) 

Vehicles 

en servei 

Edat 

mitjana 

flota en 

servei M Veh*km 

Viatges 

(milions) 

∆ 

12/11 

(%) 

Recaptació 

(M€) 

Transport 
interurbà 

        

Autocars 
R.Font, SA 

10 165,8 11 6,1 0,8 1,0 -1,5 0,93 

Cingles Bus, 
SA 

19 890,7 17 6,6 1,5 1,1 -9,1 1,33 

Cintoi Bus, SL 10 214,0 36 8,0 4,5 1,1 -2,8 2,20 
CRA La 
Hispania, SA 

20 385,2 19 5,7 1,6 1,8 -8,2 1,69 

Empresa 
Casas, SA 

17 329,4 33 7,4 3,2 3,1 -1,2 4,35 

Empresa 
Sagalés, SA 

56 1.251,0 37 7,0 3,3 2,5 -8,5 3,02 

Empresa 
Plana, SL 

4 146,8 11 9,0 0,9 1,2 -6,6 1,24 

FYTSA 25 738,5 33 7,5 3,0 2,7 -2,7 3,66 
La Hispano 
Igualadina, SL 

39 1.828,0 52 6,0 3,8 1,6 -7,2 3,45 

La Vallesana, 
SA 

11 206,6 17 5,5 1,1 1,1 -5,6 1,06 

Sarbus 
(Marfina Bus, 
SA) 

17 352,7 51 6,7 4,1 4,2 -3,0 4,34 

Soler i Sauret, 
SA 

27 479,0 43 6,8 2,4 2,9 -2,9 2,79 

Transportes 
Castellà, SA 

20 641,7 13 6,9 0,9 0,5 -7,5 0,53 

Altres (19) 86 3.456,2 136 6,0 8,0 5,0 -4,0 7,38 
Total transport 
interurbà 

361 11.085,5 509 6,6 39,4 29,7 -4,5 37,96 

 
Font: Transmet  
 

Transport urbà de competència municipal 

El transport urbà de competència municipal consta de 119 línies  en total, amb una xarxa 
de 1.031,5 km de longitud. Té un total de 239 vehicles en servei i una edat mitjana de la 
flota de 8 anys. El nombre de viatgers es de 38,7 milions de viatgers que representen 13,4 
milions de vehicles*km. El nombre de viatgers ha disminuït respecte l’any anterior en un 

5,3%. El conjunt del subsistema ha recaptat un total de 20,30 milions d’euros. Els principals 

operadors d’aquest àmbit són Sarbús a Sant Cugat, TUS a Sabadell i TMESA a Terrassa. 

A continuació es mostra a la Taula 2.10.5 els diferents indicadors per cadascun dels 
operadors que actuen en aquest àmbit: 

Taula 2.10.5. 

Transport urbà de competència municipal 

 

Línies 

Longitud 

xarxa 

(km) 

Vehicles 

en servei 

Edat 

mitjana 

flota en 

servei M Veh*km 

Viatges 

(milions) 

∆ 

12/11 

(%) 

Recaptació 

(M€) 

Altres 
autobusos 
urbans 

        

Autobusos de 
Granollers 

4 20,1 7 6,6 0,4 1,2 -13,0 0,89 

CTSA-Mataró 
Bus 

8 40,0 23 6,8 1,2 4,3 -9,2 2,64 

CTSA-Rubí 
Bus 

7 48,8 13 7,0 0,8 1,3 -1,1 0,68 

Manresa Bus, 
SA 

8 36,1 14 8,0 0,7 1,9 -9,4 1,05 

Sarbus+Saiz 
(Sant Cugat) 

12 108,2 19 5,4 1,3 1,5 -2,0 0,63 

TCC (Vilanova 
i la Geltrú) 

4 19,7 8 8,8 0,5 0,8 -9,8 0,51 

TMESA 
(Terrassa) 

13 98,5 52 8,0 2,8 12,0 -1,8 5,41 

TUS, 
S.Coop.CL 
(Sabadell) 

13 112,8 54 10,7 3,0 12,8 -4,6 6,59 

Altres (20) 50 547,4 49 6,8 2,7 2,9 -11,9 1,90 
Total altres 
autobusos 
urbans 

119 1.031,5 239 8,0 13,4 38,7 -5,3 20,30 

 
Font: Transmet. 

http://s.coop.cl/
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Mobilitat mensual de viatgers 2012. Taxa de variació interanual acumulada 

Contracció de la demanda i de l’oferta del transport públic col·lectiu 

L’any 2012 van entrar en funcionament les 4 primeres línies de la nova xarxa de bus 

interurbà “exprés.cat”, serveis que aprofiten la infraestructura del carril-bus VAO de la C-58 
alhora que ofereixen una freqüència i velocitat comercial més competitives. Alhora, la tardor 
de 2012 s’implantà la fase inicial amb 5 línies de la Nova Xarxa de Bus (NxB) de Barcelona 
(línies horitzontals, verticals i diagonals) que té per objectiu esdevenir un servei més 
eficient, racional i ràpid.  

Tot i així, l’oferta de transport públic de l’any 2012 es reduí un 2,9% motivada per ajustos 
de servei i per les jornades de vaga esdevingudes en diferents moments, tant en el mode 
ferroviari com en el mode autobús. 

Durant l’any 2012 la demanda del sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona va ser 

de 899,8 milions de viatges, un decreixement del 3,8% respecte l’any 2011. Aquesta 

contracció de la demanda de transport públic col·lectiu s’emmarca en la conjuntura 

econòmica de l’exercici, per la relació directa entre el Producte Interior Brut i els 

desplaçaments motoritzats, així com la relació entre el mercat de treball i la mobilitat 
ocupacional. 

Per contextualitzar l’evolució de la demanda de transport públic, l’ATM elabora un informe  
quadrimestral on mitjançant un conjunt d’indicadors emmarca mobilitat i conjuntura 
econòmica i social.  

Com s’observa en el Taula 2.10.6, el trànsit de vehicles lleugers de la xarxa viària de la 
regió metropolitana de Barcelona va disminuir més que el transport públic (-3,8%), en 
concret en un 4,2% en els accessos viaris a Barcelona ciutat i en un 10,5% a les autopistes 
de peatge (font: indicadors de mobilitat i conjuntura, 2012. ATM). 

Taula 2.10.6.  

 
Font: Transmet 
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 Evolució de l'oferta i demanda de bus interurbà 
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Evolució del bus interurbà de fora de la primera corona 

2.10.2. Serveis de transport públic en autobús 

El Servei de Transport Públic de l’anterior PDM es va elaborar en un marc de creixement 
econòmic on la demanda en transport públic va arribar a créixer a ritme del 6% anual. 

Els darrers anys hi ha hagut un increment de l’oferta considerable mentre que la demanda 
l’any 2012 va ser similar a la de l’any 2008. El gràfic 2.10.5 mostra l’evolució de l’oferta 

(milions de veh*km) i de la demanda (milions de passatgers) en el transport de bus 
interurbà de les línies que no operen a la primera corona tarifària (font: Transmet xifres, 
ATM). 

Des de l’any 2008, la demanda de viatgers ha crescut un 1,0% mentre que els veh·km ho 
han fet un 23,1%. La recaptació en aquest període ha augmentat un 22,7% (un 5,25% de 
mitjana anual). Aquest increment de la recaptació es pot explicar per un increment del preu 
del bitllet mitjà (major utilització del bitllet senzill o de targetes amb nombre elevat de zones 
tarifàries) a banda de l’encariment tendencial del preu dels bitllets. 

Taula 2.10.7. 

i 
Font: Dades del Transmet. 

D’aquestes dades en sorgeix un repte pel nou pdM 2013-2018: que és millorar l’oferta 
actual per adequar-la a la demanda actual. Cal concentrar-se en la reordenació de l‘oferta 

per servir millor la demanda. Així doncs s’analitza l’oferta de transport públic seleccionant 

aquelles línies o conjunts de línies amb rendibilitat major i menor creant dos conjunts de 
línies d’alta i baixa demanda.  

Un cop analitzades les línies que es van proposar en el pdM 2007-2012 l’objectiu és 
estudiar en quines d’aquestes línies d’alta demanda convé afegir expedicions i quines 
expedicions en línies de baixa demanda cal reajustar. 

 

Demanda i evolució de les línies per tipologies del pdM 2007-2012 

Les línies que s’engloben en les tipologies del pdM 2007-2012 han passat de transportar 
13,765 milions de passatgers l’any 2004 a 16,172 milions l’any 2012. Aquestes no són totes 
les línies existents a l’RMB sinó unes línies proposades pel PDM 2013-2018 per analitzar la 
tendència en el nombre de viatgers i altres variables rellevants. 

La taula 2.10.6 mostra l’evolució en els darrers 9 anys de la demanda de viatgers en bus 
per tipologia: 

Taula 2.10.8. 

Evolució de la demanda de viatgers en bus interurbà 

Tipologia/any 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Línies 
d’aportació 

3,640 3,820 3,993 4,252 4,262 3,754 3,670 3,728 3,471 

Línies exprés 6,774 7,117 7,403 7,966 8,122 8,069 8,530 9,113 9,137 
Línies 
perimetrals 

0,728 0,769 0,857 1,021 1,041 0,911 0,932 0,955 0,905 

Línies de 
servei nocturn 

0,508 0,527 0,592 0,611 0,625 0,634 0,633 0,663 0,568 

Línies de 
servei de 
connexió amb 
la UAB 

1,053 1,024 1,020 1,017 0,970 0,917 0,987 0,968 0,939 

Línies de 
connexió amb 
polígons 
industrials 

1,062 1,116 1,227 1,464 1,484 1,173 1,170 1,223 1,152 

Total 13,765 14,372 15,092 16,331 16,504 15,458 15,922 16,649 16,172 
 
Font: Transmet Xifres 

 

S’observa com el fort creixement va ocórrer al període 2004-2007, on s’assoleixen els 

16,331 milions de viatgers. A partir d’aquest punt la demanda global roman estable. 

Les línies exprés han estat sempre les més potents a nivell de demanda i el seu pes relatiu 
ha crescut des d’un 49% l’any 2004 al 57% l’any 2012. De fet, el 98% de l’increment global 

de viatgers entre 2004 i 2012 correspon a les línies exprés. 



 

 

198 

 
Pl

a 
D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ilit

at
 2

01
3-

20
18

 
D

ia
gn

os
i 

Les línies d’aportació a estacions de ferrocarril han perdut demanda en els darrers anys 

passant de 4,2 milions l’any 2008 (màxim) a 3,47 milions l’any 2012. Tot i la pèrdua, 

representen el 21% de la demanda total d’aquestes tipologies (similar a la suma de la resta 
de categories sense comptar-hi les exprés). 

Taula 2.10.9. 

Evolució de la demanda de viatgers per tipologia 

 

Font: ATM 

Taula 2.10.10. 

Repartiment de la demanda entre la tipologia de línies pdM 

 

Font: ATM 

A la taula 2.10.7 es mostra el nombre de línies corresponents a cada tipologia: 

 

Taula 2.10.11. 

Nombre de línies per tipologia del pdM 

Tipologia/Any 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Línies d’aportació 36 36 40 41 42 43 45 45 
Línies exprés 56 58 59 63 64 67 69 69 
Línies perimetrals 6 6 7 7 7 7 8 8 
Línies de servei nocturn 17 17 17 18 19 19 19 19 
Línies de servei de connexió amb la UAB 7 6 7 8 8 8 9 9 
Línies de connexió amb polígons 
industrials 

4 4 5 6 6 6 6 6 

Total 126 127 135 143 146 150 156 156 
 
Font: ATM   
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Atès que es disposa del nombre de línies corresponents a cada tipologia fins l’any 2011 

s’analitza l’evolució de la demanda mitjana per grups de línies, que es mostra a la Taula 
2.10.12. 

 

Taula 2.10.12. 

Milions de viatgers per línia segons tipologia pdM 

Tipologia/Any 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Línies d’aportació 0,101 0,106 0,100 0,104 0,101 0,087 0,082 0,083 
Línies exprés 0,121 0,123 0,125 0,126 0,127 0,120 0,124 0,132 
Línies perimetrals 0,121 0,128 0,122 0,146 0,149 0,130 0,117 0,119 
Línies de servei nocturn 0,030 0,031 0,035 0,034 0,033 0,033 0,033 0,035 
Línies de servei de 
connexió amb la UAB 

0,150 0,171 0,146 0,127 0,121 0,115 0,110 0,108 

Línies de connexió amb 
polígons industrials 

0,266 0,279 0,245 0,244 0,247 0,195 0,195 0,204 

Total 0,109 0,113 0,112 0,114 0,113 0,103 0,102 0,107 
 
Font: UTE 
 

La tipologia de servei amb major demanda mitjana per línia és la que dóna connexió a 
polígons industrials. Obté resultats superiors a 0,2 milions de viatgers per línia quan la 
mitjana és de 0,1 milions; de tota manera cal precisar que es tracta d’un grup amb molt 

poques línies. 

Cal senyalar que el nombre de viatgers per línia en aquesta categoria ha disminuït de 0,266 
milions l’any 2004 a 0,2 milions l’any 2011, probablement com a conseqüència de la 
disminució de llocs de treball en polígons industrials provocada per la conjuntura 
econòmica. 

La tipologia que transporta més pocs viatgers per línia és la de serveis nocturns, amb 0,03 
milions de viatgers per línia anualment.  

La resta de tipologies es mouen entre els 0,08 i 0,15 milions de viatgers per línia a la major 
part del període 2004-2011. 

Taula 2.10.13. 
Evolució de la demanda mitjana per línia 

 
Font: ATM 

 

Anàlisi global de les línies 

Per dur a terme aquesta anàlisis s’han pres 253 línies de bus interurbà que suporten una 
demanda anual de 27,8 milions de viatgers i una oferta de 5.670 expedicions/dia, on no 
s’han inclòs els busos de TMB i EMT, les línies urbanes ni els serveis nocturns. La dada de 
demanda declarada per l’ATM al Transmet Xifres 2011 per a les línies de bus, excloent les 
de la 1a corona, és de 31,1 milions de passatgers. Així, la present anàlisi es realitza sobre 
un 90% de la demanda total registrada pel Transmet.  

Per classificar les línies entre alta, mitjana i baixa demanda, s’ha aplicat el criteri següent: 

 Línies d’alta demanda: aquelles amb més de 30 validacions/ expedició 

 Línies de baixa demanda: aquelles amb menys de 5 validacions/ expedició 
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Desprès d’aplicar el criteris esmentats per a alta i baixa demanda el resultat és el següent: 

 30 línies de bus amb demanda mitjana d’expedicions superior a 30 

validacions/expedició que transporten 9,648 milions de viatgers (un 35% del total) 

 57 línies de bus amb demanda mitjana d’expedicions inferior a 5 

validacions/expedició que transporten 0,575 milions de viatgers (un 2% del total) 

 

2.10.3. Definició dels itineraris d’alta demanda 

Una vegada seleccionades les línies d’alta demanda s’ha realitzat una anàlisi conjunta amb 
la resta de línies per a veure si les 30 línies seleccionades formen part de conjunts de línies 
que per les seves característiques de recorregut, han de ser tractades com una única 
unitat. 

En aquesta part del procés és possible que línies que no es considerin d’alta demanda (ja 

que tenen menys de 30 validacions/expedició) facin funcions complementàries de línies 
que sí que ho són. En aquests casos la línia que no és d’alta demanda s’incorpora a un 
itinerari d’alta demanda. 

Així, per exemple, l’operador Autocorb té dues línies que enllacen Corbera amb Barcelona 
per autopista. Una des de Molins de Rei amb una demanda mitjana de 37 validacions/dia i 
una des de Quatre Camins amb 25 expedicions/dia. Les dues línies formen un únic itinerari 
amb una demanda mitjana de 32 validacions/expedició 

La taula 2.10.9 mostra els 18 itineraris seleccionats i la demanda total de cadascun: 

Taula 2.10.14. 

Itineraris d’alta demanda 

 Viatgers 

2011 

Exp/dia 

feiner 

Demanda 

mitjana 

expedició 

1.   Barcelona - Avinyonet 814.729 71 41 
2.   Barcelona – Corredor de Caldes per la C-33 756.296 83 33 
3.   Barcelona – Corredor d’Igualada 918.520 90 36 
4.   Barcelona – Granollers – Vic 217.404 16 49 
5.   Barcelona – Corredor de Caldes per la C-17 941.641 73 46 
6.   Barcelona – El Palau Martorell 657.886 61 39 
7.   Sitges – Vilanova i la Geltrú 1.130.267 88 46 
8.   Barcelona (Collblanc) – Torrelles de Llobregat 379.488 32 42 
9.   Barcelona – Mollet 601.240 47 46 
10. Barcelona – El Garraf (Sitges, Vilanova, Sant Pere R.) 778.447 107 26 
11. Barcelona – UAB 692.806 61 41 
12. Barcelona – Sabadell 701.526 66 38 
13. Mataró – Granollers 301.055 29 37 
14. Barcelona – Corbera de Dalt autopista entre Molins-B 575.664 64 32 
15. Mataró - Barcelona per C-32 1.093.184 116 34 
16. Barcelona – Parets - Lliçà d’Amunt per carretera 432.205 46 34 
17. Badalona - Sabadell per Tiana i Montgat 52.418 6 31 
18. Barcelona – Vilafranca del Penedès 152.695 19 29 
 
Font: UTE. 
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Mapa 2.10.2. Itineraris d’alta demanda 
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Demanda de viatgers 2011 dels itineraris d’alta demanda  

Taula 2.10.15.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: UTE 

 

El 85% dels itineraris analitzats d’alta demanda (15 itineraris de 18) connecten Barcelona 

amb la resta de l’RMB.  

Els itineraris que no enllacen amb Barcelona són: 

 Sitges-Sant Pere de Ribes-Vilanova i la Geltrú 

 Mataró-Granollers 

 Badalona-Sabadell per Tiana i Montgat 

Territorialment, els 18 itineraris es reparteixen de la manera següent: 

 6 itineraris comuniquen Barcelona amb les comarques del Baix Llobregat, l’Anoia i 

l’Alt Penedès a través de l’eix del Llobregat  

 5 itineraris comuniquen Barcelona amb les comarques del Vallès Oriental, i Osona a 
través de l’eix del Besòs (C-33 i C-17) 

 3 itineraris comuniquen el Barcelonès amb el Vallès Occidental (bàsicament 
Sabadell i la UAB) 

 1 itinerari comunica Barcelona amb el Maresme  

 1 itinerari comunica Barcelona amb el Garraf i el Baix Penedès  

 1 itinerari comunica el Maresme amb el Vallès Oriental a través de l’eix de Parpers 

Pel que fa a la competència amb el transport de viatgers en ferrocarril, hi ha 10 itineraris 
que competeixen amb serveis de Rodalies de Renfe o FGC. Els altres poden competir en 
algun tram però no de manera tan directa; són els esmentats a continuació: 

 3 - Barcelona - Corredor d’Igualada 

 4 - Barcelona – Granollers - Vic 

 6 - Barcelona - Martorell El Palau 

 7 - Sitges - Vilanova i la Geltrú 

 9 - Barcelona - Mollet 

 10 - Barcelona - el Garraf (Sitges, Vilanova, St. Pere R) 

 11 - Barcelona - UAB 

 12 - Barcelona - Sabadell 

 15 - Mataró - Barcelona per C-32 

 18 - Barcelona - Vilafranca del Penedès 

En termes de demanda, els itineraris més concorreguts amb més d’1 milió de passatgers 

anuals són el Sitges-Sant Pere de Ribes-Vilanova i el Barcelona-Mataró directe per la C-32 
(1,130 Mviatgers/any i 1,093 Mviatgers/any respectivament).  

Altres itineraris amb demanda propera al milió de viatgers anuals són el Barcelona-
Vallirana-Avinyonet, El Barcelona-Corredor d’Igualada i el Barcelona-Caldes de Montbui 
per la C-17 amb 0,814 Mviatgers, 0,918 Mviatgers i 0,941 M viatgers respectivament. 

Seguidament vénen els itineraris de Barcelona-Corredor de Caldes per la C-33, Barcelona-
Garraf i Barcelona-Sabadell amb demandes de 0,756 Mviatgers, 0,778 Mviatgers i 0,701 
Mviatgers respectivament. 

Destaca que el conjunt entre els itineraris de Barcelona-Corredor de Caldes, tant per la C-
17 com per la C-33, engloba una demanda total de 1,7 Milions de viatger/any. 

L’itinerari de menor demanda dins d’aquest grup és el Badalona-Sabadell per Tiana i 
Montgat que transporta 52.000 viatgers/anuals. Aquest itinerari destaca per la seva 
eficiència ja que canalitza la demanda amb només 6 expedicions al dia, que suposa una 
elevada taxa de renovació del passatge al llarg del seu recorregut 
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 Càrrega mitjana en hora punta al tram més carregat

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 - Barcelona Avinyonet 

2 - Barcelona - Corredor de Caldes per la C-33

3 - Barcelona Corredor d'Igualada

4 - Barcelona-Granollers-Vic

5 - Barcelona - Corredor de Caldes per la C-17

6 - Barcelona Martorell El Palau

7 - Sitges-Vilanova i la Geltrú

8 - Barcelona (Collblanc)-Torrelles de Llobregat

9 - Barcelona-Mollet  
10 - Barcelona - el Garraf (Sitges, Vilanova, St Pere de

Ribes,...)
11 - Barcelona-UAB

12 - Barcelona-Sabadell

13 - Mataró-Granollers

14 - Barcelona-Corbera de Dalt autopista entre Molins-B

15 - Mataró-Barcelona per C-32

16 - Barcelona-Parets-Lliçà d'Amunt per carretera

17 - Badalona-Sabadell per Tiana i Montgat 

18 - Barcelona-Vilafranca del Penedès

Demanda mitjana/expedició

La càrrega mitjana a l’hora punta per a l’expedició en els 18 itineraris és mostra a la taula 
2.10.10. 

 

Taula 2.10.16. 

Càrrega mitjana en el tram més carregat en hora punta 

 Càrrega tram i expedició 

més carregats 

1.   Barcelona - Avinyonet 30 
2.   Barcelona – Corredor de Caldes per la C-33 34 
3.   Barcelona – Corredor d’Igualada 34 
4.   Barcelona – Granollers – Vic 31 
5.   Barcelona – Corredor de Caldes per la C-17 26 
6.   Barcelona – El Palau Martorell 31 
7.   Sitges – Vilanova i la Geltrú 24 
8.   Barcelona (Collblanc) – Torrelles de Llobregat 31 
9.   Barcelona – Mollet 34 
10. Barcelona – El Garraf (Sitges, Vilanova, Sant Pere R.) 30 
11. Barcelona – UAB 26 
12. Barcelona – Sabadell 28 
13. Mataró – Granollers 22 
14. Barcelona – Corbera de Dalt autopista entre Molins-B 34 
15. Mataró – Barcelona per C-32 47 
16. Barcelona – Parets – Lliçà d’Amunt per carretera 28 
17. Badalona – Sabadell per Tiana i Montgat 48 
18. Barcelona – Vilafranca del Penedès 42 

 
Font: UTE 

 

Les línies amb major càrrega en el tram de major demanda i el material mòbil que utilitzen 
es mostren a la Taula 2.10.11. 

Així, s’observa que en els itineraris 17 i 18 la càrrega màxima estimada és gairebé igual o 
fins i tot superior a la capacitat del material mòbil. Caldria comprovar amb treball de camp 
que realment hi ha trams amb aquests problemes de capacitat. 

Taula 2.10.17. 

Línies amb una major demanda i material mòbil que utilitzen 

Itinerari Càrrega tram i 

expedició més 

carregats 

Material mòbil 

15. Mataró – Barcelona per C-32 47 Articulat de 70 places assegudes 
17. Badalona – Sabadell per Tiana i Montgat 48 12 metres de 45 places 

assegudes 
18. Barcelona – Vilafranca del Penedès 42 13 metres de 49 places 

assegudes 
Font: UTE 
 
 
Taula 2.10.18. 

Càrrega mitjana en el tram més carregat en hora punta 

 
Font: ATM . 
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Xarxa proposada expres.cat a l’àmbit de l’ATM de l’RMB 

2.10.4. Relació amb el programa expres.cat del Pla de Transport de Viatgers de 

Catalunya (PTVC)  

El servei 'exprés.cat' estarà formada per 40 línies interurbanes a tot Catalunya que són les 
que actualment concentren una demanda més gran de viatgers. Transporten anualment 
21,32 milions de passatgers, la qual cosa suposa el 40% de la demanda total, amb 
ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició (font: dades de la presentació de la xarxa 
exprés.cat del Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Aquest tipus de xarxa de bus exprés, que ja funciona a altres ciutats com París, Estambul, 
Hamburg o Nantes, presenta avantatges respecte les línies convencionals, com ara una 
reducció notable del temps del trajecte del recorregut, atès que els busos circulen a 
velocitats comercials més competitives. Això implica que s’aprofitaran infraestructures com 

carrils bus o prioritats semafòriques a les cruïlles i que faran poques parades al llarg del 
recorregut per tal d’oferir un servei atractiu a l’usuari, juntament amb millors freqüències de 
pas, informació en temps real dins i fora dels vehicles i una imatge corporativa comuna. 
(font: Xarxa exprés.cat, TES). 

 

Figura 2.10.1. 

 
Font: Expres.cat, TES 

Les quatre primeres línies que van entrar en servei a la tardor de 2012, coincidint amb 
l’obertura del carril bus-VAO de la C-58 foren: Barcelona - Ripollet, Barcelona- Sabadell 
(nova línia directa), Barcelona- Terrassa (nova línia directa), Barcelona- Cerdanyola del 
Vallès- UAB. La parada de sortida a Barcelona de les quatre línies és a Sagrera-Meridiana 
on hi ha correspondència amb el Metro i Rodalies de Catalunya. El mes de juny de 2013 va 
entrar en servei la línia exprés  e5 Barcelona-Igualada. 

La xarxa exprés.cat preveu 19 línies a l’àmbit gestionat per l’ATM de l’RMB que il·lustren la 

Figura 2.10.1. 

La relació entre els itineraris d’alta demanda identificats i les línies proposades a la xarxa 
exprés.cat és mostra a laTaula 2.10.19. 

Taula 2.10.19. 

Correlació entre serveis expres.cat i itineraris d’alta demanda 

Itinerari d’alta demanda Línia exprés 

1.   Barcelona - Avinyonet e10 Barcelona – Corbera 
de Llobregat 

e13 Barcelona 
- Vallirana 

2.   Barcelona – Corredor de Caldes per la C-33 e12 Barcelona – Caldes de Montbui 
3.   Barcelona – Corredor d’Igualada e5 Barcelona - Igualada  
4.   Barcelona – Granollers – Vic e11 Barcelona - Vic  
5.   Barcelona – Corredor de Caldes per la C-17 e12 Barcelona – Caldes de Montbui 
6.   Barcelona – El Palau Martorell - 
7.   Sitges – Vilanova i la Geltrú - 
8.   Barcelona (Collblanc) – Torrelles de Llobregat - 
9.   Barcelona – Mollet e18 Barcelona 

- Mollet 
E17 Barcelona –Mollet – 
Parets - Bigues i Riells 

10. Barcelona – El Garraf (Sitges, Vilanova, Sant Pere 
R.) 

e8 Barcelona – Sitges – Sant Pere de 
Ribes 

11. Barcelona – UAB e3 Barcelona – Cerdanyola del V. - UAB 
12. Barcelona – Sabadell e1 Barcelona - Sabadell  
13. Mataró – Granollers e15 Sabadell – Granollers – Mataró 
14. Barcelona – Corbera de Dalt autopista entre 
Molins-B 

e10 Barcelona – Corberà de Llobregat 

15. Mataró – Barcelona per C-32 e7 Barcelona – Mataró 
16. Barcelona – Parets – Lliçà d’Amunt per carretera e17 Barcelona – Mollet – Parets – Bigues i 

Riells 
17. Badalona – Sabadell per Tiana i Montgat  
18. Barcelona – Vilafranca del Penedès e9 Barcelona - Vilafranca 
 
Font: UTE. 

                                                           
 Nota: La línia exprés e11/Barcelona-Vic cobreix una part de l’itinerari d’alta demanda 4-Barcelona-Granollers-Vic ja que no 
passa per Granollers. 
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Així, doncs, la majoria dels itineraris d’alta demanda identificats disposen o disposaran 
d’una línia de bus Exprés que els complementi. 

Els 4 itineraris que no en disposaran explícitament són: 

Barcelona - El Palau - Martorell: l’itinerari disposa de dues línies de reforç directes per 

autopista (Barcelona-Martorell i Barcelona-el Palau). Aquests serveis directes podrien 
incorporar-se a la xarxa exprés.cat. 

Sitges - Vilanova: sembla raonable que per a aquesta línia, més curta que les altres, i amb 
un caràcter més local, no es prevegi d’una línia de bus exprés específica sinó d’un reforç 
d’oferta. 

Barcelona-Torrelles de Llobregat: línia d’alta demanda gràcies a què recull passatgers en 
diversos municipis i no pas per transportar-los d’un extrem a l’altre de la línia. Per tant, 

sembla més recomanable millorar el servei que no pas establir un exprés punt a punt.  

Badalona-Sabadell (per Tiana i Montgat): es tracta d’una línia amb una demanda mitjana 

per expedició força alta ja que el nombre d’expedicions és reduït. Tanmateix, la demanda 

en valor absolut (52.000 viatgers/any) és molt inferior a la resta d’itineraris d’alta demanda i 

per tant sembla més adient un reforç en el nombre d’expedicions abans que una línia 

exprés, ja que es tracta d’una línia on la demanda es desplaça entre parelles de municipis 

propers com Mollet, Sant Fost o Santa Perpètua . 

Analitzant-ho des de l’altre punt de vista, la següent taula mostra la correspondència entre 

les línies exprés proposades per TES i els itineraris d’alta demanda detectats en el present 

estudi: 

La majoria de línies exprés (13 línies de 19 totals) cobreixen itineraris d’alta demanda de 

l’estudi.  

Taula 2.10.20. 

Correlació entre serveis expres.cat i itineraris d’alta demanda 

Línia exprés  Línia d’alta demanda 

e1 Barcelona – Sabadell 12. Barcelona – Sabadell 
e2 Barcelona – Terrassa - 
e3 Barcelona – Cerdanyola del V. - UAB 11. Barcelona – UAB  
e4 Barcelona – Ripollet - 
e5 Barcelona – Igualada 3. Barcelona Corredor d’Igualada 
e6 Barcelona – Manresa - Berga - 
e7 Barcelona – Mataró 15. Mataró – Barcelona per C-32 
e8 Barcelona – Sitges – Sant Pere de Ribes 10. Barcelona – El Garraf (Sitges, Vilanova, Sant 

Pere R.) 
e9 Barcelona - Vilafranca 18. Barcelona – Vilafranca del Penedès 
e10 Barcelona – Corberà de Llobregat 14. Barcelona – Corbera de Dalt autopista entre 

Molins-B 
e11 Barcelona - Vic 4. Barcelona – Granollers - Vic 
e12 Barcelona – Caldes de Montbui 2. Barcelona – Corredor de 

Caldes per la C-33 
5. Barcelona – 
Corredor de Caldes 
per la C-17 

e13 Barcelona - Vallirana 1. Barcelona - Avinyonet 
e14 Barcelona - Alella - 
e15 Sabadell – Granollers - Mataró 13. Mataró - Granollers 
e16. Barcelona – Sant Sadurní d’Anoia - 
e17. Barcelona – Mollet – Parets – Bigues i 
Riells 

16. Barcelona – Parets – Lliçà d’Amunt per carretera 

e18 Barcelona - Mollet 9. Barcelona – Mollet 
e19 Barcelona – Sentmenat - Polinyà - 
 
Font: UTE. 
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Les 6 línies exprés que no es corresponen amb itineraris d’alta demanda són: 

 e2 Barcelona-Terrassa: nova línia ja en funcionament dissenyada per aprofitar el 
carril bus-VAO de la C-58. 

 e4 Barcelona-Ripollet: línia en funcionament dissenyada per aprofitar el carril bus-
VAO de la C-58. La línia Barcelona-Ripollet tenia una demanda de 360.000 viatges 
l’any 2011 amb una mitjana de 18 validacions per expedició. Tot i que la demanda 

mitjana és més baixa que les considerades d’alta demanda, el valor absolut global 

de viatgers i la proximitat amb el carril bus-VAO en justifiquen l’existència. 

 e6 Barcelona-Manresa-Berga: la línia actual té una demanda de 369.000 viatgers 
l’any 2011 amb una mitjana de 25 viatgers/expedició (proper a les 30 validacions 
utilitzades en el present estudi per a identificar les línies d’alta demanda). A més, la 

línia ha experimentat un increment de demanda important en els darrers anys. El 
servei de Rodalies connecta Manresa amb Sants Estació en 1h 20 min mentre que 
el bus ho fa en 1h passant per Olesa i Monistrol (font: Mou-te, TES). Un servei de 
bus exprés podria reduir el temps de viatge significativament captant usuaris del 
vehicle privat i per tant, la línia sembla interessant. 

Les xifres de passatgers que es donen a continuació corresponen a l’any 2011. 

 e14 Barcelona-Alella: la línia actual té una demanda de 73.000 viatgers que amb 20 
expedicions/dia suposa una ocupació mitjana del voltant de les 13 
validacions/expedició. 

 e16 Barcelona-Sant Sadurní d'Anoia: la línia actual Barcelona-Sant Sadurní-
Vilafranca té una demanda de 16.000 viatgers i una demanda mitjana de 15 
validacions/expedició. 

 e19 Barcelona-Sentmenat-Polinyà: la línia actual Barcelona-Caldes per Sentmenat 
té una demanda de 266.000 validacions a la que cal afegir 18.000 validacions de la 
línia Barcelona-Polinyà-Sentmenat i 11.000 validacions de la línia Barcelona-Sta 
Perpètua-Polinyà-Sentmenat. En global les tres línies canalitzen 295.000 viatgers 
any i una demanda mitjana de 16 validacions/expedició. 

 

2.10.5.Línies de bus de mitja demanda amb elevades taxes de creixement 

Els itineraris d’alta demanda analitzats a l’apartat anterior, són aquells on operen línies amb 
una volum de validacions per expedició superior a 30 validacions/expedició. 

Tanmateix, hi ha d’altres línies que, tot i no assolir aquests valors, han experimentat 
creixements importants de demanda els darrers anys. 

Per identificar aquestes línies s’utilitzen els criteris següents: 

 Línies amb una demanda mitjana superior a les 20 validacions/expedició 

 Línies que entre el 2008 i el 2011 hagin experimentat un creixement mitjà superior 
al 5% anual de mitjana 

Aquestes línies es mostren a continuació (taula 2.10.14): 

 

Taula 2.10.21. 

Línies de bus amb taxes elevades de creixement 

Nom línia Exp. 

2011 

Demanda 

mitjana 

expedició 

Validacions 

2008 

Validacions 

2011 

Incr. 

2008/2011 

Incr. 

2008/2012 

interanual 

Mataró - UAB 12 27 68.541 90.205 32% 10% 
Barcelona - Manresa 52 25 166.226 369.302 122% 30% 
Barcelona – La 
Llacuna 

21 25 114.062 148.242 30% 9% 

Vilassar de Dalt – 
Premià de Mar - 
Barcelona 

59 24 337.268 391.974 16% 5% 

Barcelona – 
Granollers – Sant 
Celoni 

8 22 23.550 50.108 113% 29% 

Barcelona – UAB – 
Sant Cugat 

2 22 8.486 12.490 47% 14% 

Barcelona – Sabadell 
- Castellar 

8 22 34.840 49.912 43% 13% 

Barcelona (F.Macià) – 
Sant Vicenç dels 
Horts – Sant Boi 

30 22 162.212 185.922 15% 5% 

Barcelona – 
Vilafranca – Alió - 
Valls 

3 22 13.822 18.382 33% 10% 

Mataró – Granollers - 
Sabadell 

28 22 131.028 169.940 30% 9% 

Barcelona - Granollers 8 21 28.459 46.612 64% 18% 
 
Font: UTE 

 

Cal fer un seguiment del comportament d’aquestes línies ja que amb el temps 
probablement caldrà modificar l’oferta per atendre millor la demanda. 
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2.10.6.Itineraris de baixa demanda 

Les 58 línies de baixa demanda es divideixen en tres categories: 

 6 línies que donen servei a polígons industrials 

 5 línies que donen servei a hospitals  

 47 altres línies 

Les línies de baixa demanda que donen servei a polígons industrials són les que es 
mostren a la Taula 2.10.15. 

 

Taula 2.10.22. 

Línies de baixa demanda que donen servei a polígons industrials 

Línia Expedicions/dia 

2011 

Validacions 

2011 

Validacions 

dia mitjà 

Demanda 

mitjana 

expedició 

Granollers-Canovelles 22 11.441 46 2 
Vallsolana 72 18.695 75 1 
Parets-Montmeló-Montornès-Parets 7 10.009 40 6 
Polígons industrials-Mollet-
Martorelles-Mollet-Parets 

19 23.490 94 5 

Montmeló-Parets-Montornès-
Montmeló 

14 16.202 65 5 

Barcelona (Fabra i Puig)-Ripollet-
P.I.Santiga 

6 6.771 27 5 

Font: UTE 

En general les línies de baixa demanda que donen servei a polígons industrials tenen entre 
6.000 i 23.500 viatgers anuals i entre 6 i 72 expedicions al dia. El cas de Vallsolana és el 
més exagerat, ja que ofereix 72 expedicions al dia per una demanda de 75 viatgers al dia, 
que significa que té tantes expedicions com viatgers. 

El Taula 2.10.23 mostra el volum de validacions en un dia mitjà (en blau) contrastat amb el 
nombre d’expedicions (en vermell).  

Taula 2.10.23. 
Demanda de les línies de baixa demanda que serveixen polígons punta 

 
Font: UTE. 

A partir de dades de demanda horària obtingudes del SGIT pel global de l’any 2011 i 

dividint per 250 dies feiners (les línies de polígons no funcionen els dies festius) s’obtenen 

les corbes de demanda horàries d’un dia feiner tipus per a les 6 línies analitzades. 

Tot seguit es presenten les gràfiques amb els resultats de demanda horària d’un dia mitjà 

en dues de les 6 línies de polígons analitzades: 
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Taula 2.10.24. 
Demanda horària d’un dia mitjà en dues de les 6 línies de polígons 

Font: UTE. 

En general les línies de baixa demanda que donen servei a polígons industrials presenten 
la màxima demanda al mati, a partir de les 5, fet que coincideix amb l’entrada dels 
treballadors a la feina, i la resta del dia el nombre de validacions es troba per sota de la 
demanda mitjana. 

Podem distingir tres tipus de comportaments dins les línies que donen servei als polígons: 

 Un primer tipus, on l’oferta s’ajusta força bé a la demanda tot el dia tot i que la 
màxima demanda es troba concentrada en les entrades i sortides dels treballadors. 
És el cas de la línies de Granollers-Canovelles i de Barcelona (Fabra i Puig)-
Ripollet-P.I. Santiga. 

 Un segon tipus, on l’oferta no s’ajusta a la demanda; existeix un excés d’oferta fora 
de les hores d’entrada i sortida dels treballadors. És el cas de les línies que donen 
servei als Polígons Industrials-Mollet-Martorelles-Mollet-Parets i la línia Parets-
Montmeló-Montornès-Parets. Es podria estudiar si es podrien concentrar millor les 
expedicions per a adaptar-les millor a les hores d’entrada i sortida dels treballadors 

 Un excés d’oferta en tota la franja horària. Es el cas de la línia de Vallsolana.  

Les línies de baixa demanda que donen servei a hospitals són les següents: 

 

Taula 2.10.25. 

Línies de baixa demanda que donen servei a hospitals 

Línia Expedicions

/dia 2011 

Validacions/

any 2011 

Validacions 

dia mitjana 

Demanda 

mitjana 

expedició 

Hospital de Mataró-
Argentona-Òrrius 

30 30.028 107 4 

Canet-Hospital de Calella 20 26.724 95 5 
Mollet-Caldes 21 27.365 98 5 
Can Rull-Hospital  
de Terrassa-Castellbisbal 

14 13.193 47 3 

Parets-Hospital de 
Mollet-Santa Perpètua 

22 20.630 74 3 

 
Font: UTE 

En general les línies de baixa demanda que donen servei a hospitals tenen entre 13.000 i 
30.000 viatgers anuals i entre 14 i 30 expedicions al dia. 
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Taula 2.10.26. 
Demanda de les línies de baixa demanda que serveixen hospitals 

 
Font: UTE. 

A partir de dades de demanda horària obtingudes del SGIT pel global de l’any 2011 i 

dividint per 280 dies s’obtenen les corbes de demanda horàries d’un dia feiner tipus per a 

les 5 línies analitzades. 

Tot seguit es presenta el Taula 2.10.27 amb els resultats de demanda horària d’un dia mitjà 

de dues de les 5 línies d’hospitals analitzades:  

Taula 2.10.27. 
Demanda horària d’un dia mitjà de dues de les 5 línies dels hospitals analitzades 

 

Font: UTE. 
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En general, les línies de baixa demanda que donen servei als hospitals presenten la 
màxima demanda al mati, a partir de les 6 o les 7, tot i que en la major part de les línies, la 
demanda es manté estable durant tot el dia. 

Tenint en compte el nombre d’expedicions/hora i la demanda que absorbeixen cadascuna 
de les línies, seria difícil deduir que una reducció del nombre d’expedicions a certes hores 
del dia comportés un augment de l’eficiència. De totes maneres sí que en algunes de les 
línies es podria estudiar la reducció d’alguna expedició en hores de demanda mínima.  

Finalment, pel que fa a la resta de línies de baixa demanda, els resultats obtinguts indiquen 
que les úniques línies que tenen puntes de demanda importants són la de Llinars-Can 
Ram, Granollers-L’Ametlla i Vilamajor-Llinars amb demandes d’entre 10 i 13 passatgers en 
hora punta.  

En aquestes línies la demanda la resta del dia és molt més reduïda. Així, es podria estudiar 
el perfil d’usuari que fa servir la línia a aquestes hores puntes per saber quant de temps 
necessita el bus per fer el trajecte de tornada i concentrar les expedicions per servir 
aquests usuaris. 

 

2.10.7.Relació de les línies d’alta demanda amb les infraestructures previstes en el 

pdI 

L’objecte d’aquest apartat es relacionar les actuacions previstes en el pdI per al transport 
públic per carretera i explicades en el capítol de xarxa viària amb les línies d’alta demanda 
analitzades en aquest capítol. 

Plataformes i carrils reservats per a bus proposats al pdI (mapa 2010.2) 

El pdI de l’RMB preveu 5 carrils BUS en els accessos de Barcelona entre les quals es 
troben dues plataformes reservades per a bus i VAO i 10 carrils bus en la resta del territori 
de l’RMB (taula 2.10.17). 

 

Taula 2.10.28. 

Actuacions previstes al pdI en carrils i plataformes reservades per a bus 

Actuació pdI Descripció 

TPC 04 Plataforma Reservada a la C-245 entre Cornellà - Sant Boi - Castelldefels 
TPC 05 Plataforma reservada Eix de Caldes 
TPC 06 Plataforma Reservada per a Bus al Marge esquerre del Besós 
TPC 07 Carril bus-VAO a la C-58 
TPC 08 Carril bus-VAO a la B-23 

Altres carrils bus 

La Pau - Montgat (C-31) 
Barberà-Sabadell (N-150) 
Mollet (C-59) 
Granollers (BV-1432) 
Vilanova Eduard Toldrà 
Castelldefels - L'Hospitalet de Llobregat. (C-31) 
UAB (AP-7) 
Lateral de la Gran Via a Hospitalet del Llobregat 

 
Font: UTE. 

La taula 2.10.18 mostra quines d’aquestes infraestructures podrien utilitzar cadascun dels 

18 itineraris d’alta demanda analitzats: 
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Taula 2.10.29. 

Correlació entre itineraris d’alta demanda i actuacions del pdI 

Itinerari 
Exp. 

dia feiner 

Infraestructures potencialment 

utilitzables 

1. Barcelona Avinyonet 71 bus-VAO B-23 - 
2. Barcelona - Corredor de Caldes per la C-33 83 PR Bus Eix de Caldes Mollet (C-59) 
3. Barcelona Corredor d'Igualada 90 bus-VAO B-23 - 
4. Barcelona-Granollers-Vic 16 - - 
5. Barcelona - Corredor de Caldes per la C-17 73 PR Bus Eix de Caldes - 
6. Barcelona El Palau Martorell 61 bus-VAO B-23 - 
7. Sitges-Vilanova i la Geltrú 88 - - 
8. Barcelona (Collblanc)-Torrelles de Llobregat 32 bus-VAO B-23 - 
9. Barcelona-Mollet 47 - - 

10. Barcelona - el Garraf (Sitges, Vilanova, St. 
Pere de Ribes,...) 

107 
Castelldefels - 
L'Hospitalet de 
Llobregat (C-31) 

Vilanova 
Eduard 
Toldrà 

11. Barcelona-UAB 61 bus-VAO C-58 UAB (AP-7) 

12. Barcelona-Sabadell 66 bus-VAO C-58 
Barberà-
Sabadell 
(N-150) 

13. Mataró-Granollers 29 - - 
14. Barcelona-Corbera de Dalt autopista entre 
Molins-B 

64 bus-VAO B-23 - 

15. Mataró-Barcelona per C-32 116 
La Pau - Montgat 
(C-31) 

- 

16. Barcelona-Parets-Lliçà d'Amunt per carretera 46 - - 
17. Badalona-Sabadell per Tiana i Montgat 6 - - 
18. Barcelona-Vilafranca del Penedès 19 bus-VAO B-23 - 
 
Font: UTE. 

 

El 66,6% dels itineraris d’alta demanda (12/18) podran fer servir algun dels 
carrils/plataformes reservades previstos al pdI. 

Globalment, el nombre d’itineraris i expedicions d’alta demanda que podrien utilitzar les 

infraestructures reservades previstes al pdI es mostra a la taula 2.10.19. 

Taula 2.10.30. 

Correlació entre actuacions del pdI i itineraris d’alta demanda 

Actuació 

pdI 
Descripció 

Nombre 

d’itineraris que 

el poden 

utilitzar 

Expedicions dels 

itineraris d’alta 

demanda 

TPC 04 
Plataforma Reservada a la C-245 entre 
Cornellà - Sant Boi - Castelldefels 

0 0 

TPC 05 Plataforma reservada Eix de Caldes 2 156 

TPC 06 
Plataforma Reservada per a Bus al Marge 
esquerre del Besós 

0 0 

TPC 07 Carril bus-VAO a la C-58 2 127 
TPC 08 Carril bus-VAO a la B-23 6 337 

Altres 
carrils bus 

La Pau - Montgat (C-31) 1 116 
Barberà-Sabadell (N-150) 1 66 
Mollet (C-59) 1 83 
Granollers (BV-1432) 0 0 
Vilanova Eduard Toldrà 1 107 
Castelldefels - L'Hospitalet de LL. (C-31) 1 107 
UAB (AP-7) 1 61 

 
Font: UTE. 

 

Es conclou que el carril bus-VAO de la B-23 és el que encaminarà més expedicions 
corresponents a itineraris d’alta demanda amb unes 350 diàries, a les quals caldria afegir 
tota la resta de línies que no siguin d’alta demanda. Després d’aquest ve la plataforma 
reservada de l’eix de Caldes amb 150 busos al dia dels itineraris d’alta demanda. 

Tanmateix, es detecta que algunes expedicions d’alta demanda queden fora de les 
actuacions previstes que fa recomanable analitzar-ne els itineraris i fer una diagnosi de les 
mesures que garanteixin una bona velocitat comercial i fiabilitat de servei. 
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Mapa 2.10.3.Carrils bus i bus – VAO  previstos en el pdI 
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2.10.8.Municipis servits amb transport públic i atur 

Un dels objectius del transport públic és col·laborar a garantir l’accessibilitat als centres de 

treball i als punts d’interès social i sanitari entre d’altres; per això s’ha elaborat un mapa 

amb el nombre d’aturats per municipis de l’RMB i s’ha analitzat el seu grau de cobertura 
amb transport públic ferroviari i amb autobús. Així es pot valorar la xarxa de transport públic 
i el servei que es dóna a la població aturada. Pel que fa a l’accessibilitat del transport públic 
als polígons industrials es tracta aquest tema en el capítol 2.13. 

Es diferencien les poblacions en 6 nivells segons el nombre d’aturats: més de 25.000 
aturats, entre 15.000 i 25.000, entre 5.000 i 15.000, entre 2000 i 5000, entre 500 i 2000 i 
menys de 500. La xarxa de transport públic es considera la ferroviària i la de autobús per 
separat. 

A partir de 5.000 aturats tots els municipis tenen ferrocarril; per nombre d’habitants, Mataró 
és la ciutat més mal servida donat que només té una estació en el seu terme municipal. 

Entre 2.000 i 5.000 aturats només deixen d’estar servits, per ferrocarril els municipis 
d’Esparreguera, Sant Pere de Ribes i Castellar del Vallès. Els dos primers, però, tenen un 
servei directe amb autobús a Barcelona i Castellar del Vallès disposa d’un servei d’autobús 

cada 15 minuts cap a Sabadell on es pot connectar amb la xarxa ferroviària de RENFE i 
FGC. 

Entre 500 i 2000 aturats tots els municipis estan ben servits, ja sigui per ferrocarril o per un 
bon servei d’autobús que els porta a Barcelona. Tot i així, hi ha 5 municipis on el servei 
principal és a una estació de ferrocarril propera: l’Ametlla del Vallès, la Roca del Vallès, 

Argentona, Palafolls i Arenys de Munt. 

Els de menys de 500 aturats tenen tots servei de transport públic per carretera els dies 
feiners, amb l’excepció de Granera (83 habitants) que té un servei que no és diari. Hi ha 
tant municipis amb dos serveis d’autobús que permeten anar i tornar, com municipis amb 
estació de ferrocarril. 

Es pot concloure que la xarxa de transport públic serveix molt bé els municipis més poblats 
de la Regió Metropolitana de Barcelona. Tots els municipis amb més de 500 aturats estan 
ben servits en transport públic ja sigui en ferrocarril o amb autobús.  

Es recomana, però, fer un seguiment per si es produeixen canvis en la classificació per 
evolució del nombre d’aturats en els municipis amb menys de 500 aturats, de manera  que 
s’analitzi si disposen d’un nombre de serveis suficient com els que actualment estan en el 
rang 500 a 2000. 
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Mapa 2.10.4.Atur municipal i municipis servits amb transport públic ferroviari 

Font: ATM 
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Mapa 2.10.5.Atur municipal i municipis servits amb transport públic autobús 

Font: ATM 
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2.10.9.Municipis de baixa densitat i transport públic 

La baixa densitat genera dos problemes de mobilitat evidents: d’una banda, l’increment de 

desplaçaments amb mitjans mecanitzats, producte de l’augment de les distàncies que cal 

recórrer per realitzar la majoria d’activitats; d’altra banda, l’agreujament dels problemes 

d’eficiència del transport col·lectiu. 

Es pot diferenciar entre les zones de baixa densitat contínua, com ho són les 
urbanitzacions, i les zones de baixa densitat discreta, com els nuclis petits i allunyats. 
Cadascun d’aquest tipus de poblament presentarà una casuística i unes necessitats 

diferents pel que fa a l’oferta de transport públic. 

Els moviments de redistribució interna de la població metropolitana comporten generalment 
un transvasament de població de les àrees urbanes consolidades cap a indrets 
tradicionalment poc poblats. Aquesta dispersió de la població sobre el territori es reprodueix 
igualment a escala local amb un model d’urbanització dispersa que desconcentra encara 

més la població i dificulta l’oferta de transport també a l’interior dels municipis.  

La proliferació de nous emplaçaments de baixa densitat a connectar multiplica 
exponencialment les necessitats de línies de transport i divideix el total de desplaçaments 
entre aquestes línies, dificultant d’aquesta manera l’assoliment de la massa crítica 

necessària a cada recorregut per permetre l’eficiència desitjada del transport col·lectiu, tal 
com s’ha pogut comprovar a l’apartat 2.10.6 d’aquest capítol, on 58 línies existents tenen 
demandes per sota de les 5 persones per expedició. 

En el marc de l’estudi Avaluació de sistemes de Transport Públic a la Demanda (TPD) i la 
seva possible implementació, realitzat per l’AMTU es va dur a terme una enquesta de la 

qual es desprenen els resultats següents: 

 El 72% dels municipis afirmen que el servei de transport públic urbà o interurbà no 
cobreix les necessitats de mobilitat. En aquest sentit expressen que els majors 
problemes són el servei a les urbanitzacions l les connexions directes. Vegeu Gràfic 
2.10.4. 

 A més, el 87% dels municipis que detecten necessitats de mobilitat no cobertes 
estimen que el TPD pot donar resposta a aquestes necessitats. 

Per aquests motiu el pdM planteja un àmbit específic d’anàlisi dels municipis de baixa 

densitat de l’RMB on poder analitzat la viabilitat de mesures alternatives al transport públic 

en autobús com poden ser : 

 Sistemes de transport a la demanda 

El transport a la demanda és una modalitat especialment adient per dotar de transport 
públic col·lectiu i universal a les zones de baixa densitat. Els darrers anys diversos 
municipis catalans amb zones de baixa densitat han implantat o s’han interessat per 

implantar sistemes de transport a la demanda per a resoldre la mobilitat. El transport a la 
demanda ofereix la ròtula necessària dels elements clau de la mobilitat a les zones de baixa 

densitat: dispersió territorial, necessitat social, impossibilitat de suportar costos elevats i 
voluntat de no fer circular vehicles buits. 

 Noves parades sobre línies existents 

Algunes línies regulars existents poden donar servei a punts que actualment no en tenen 
mitjançant, per exemple, la creació de parades als interiors dels nuclis o bé a les 
urbanitzacions aprofitant el recorregut actual de línies interurbanes (vegeu propostes del Pla 
de Serveis). 

 

Gràfic 2.10.4. 

Dèficit de cobertura del transport públic urbà o interurbà 

 

Font: ATM . 

 

La bicicleta i la bicicleta elèctrica 

La bicicleta i la bicicleta elèctrica han d’assolir un paper important en la mobilitat dels 

territoris de baixa densitat. La bicicleta ha de ser als territoris de baixa densitat l’equivalent a 

l’anar a peu dels territoris densos. Per l’orografia de molts dels territoris de baixa densitat es 

considera que la bicicleta, en molts casos, haurà de ser elèctrica. Però perquè la bicicleta 
formi part de la cadena de transport públic caldrà garantir la xarxa en les zones de baixa 
densitat, analitzar amb detall la Intermodalitat transport públic-bicicleta i en determinades 
zones promoure la bicicleta elèctrica. 

 Punts amb miniserveis 

Una solució per reduir el nombre de desplaçaments passa per la creació de punts amb mini 
serveis (tipus llars d’infants, forns i petits comerços) en indrets concrets del territori dispers. 

56%

9%

4%

4%

27%

Urbanitzacions

Polígons

Equipaments

PMR

Altres (f reqüència, 
connexions directes, etc.)
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2.10.10. El servei de taxi a la Regió Metropolitana de Barcelona 

El sector del taxi té una presència important en la mobilitat de les persones, que varia en 
funció de l’àmbit territorial, els tipus de desplaçaments i les èpoques de l’any. L’activitat 

d’aquest sector, tot i ésser exercida per persones físiques o jurídiques del sector privat, es 
troba subjecta a intervenció administrativa, fonamentada en la necessària garantia d’interès 

públic per a l’assoliment d’un nivell òptim en la qualitat del servei. 

Segons la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, les administracions i les entitats competents 
han de garantir, entre d’altres, l’equilibri econòmic de l’activitat, la suficiència del servei i la 

universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets de les persones usuàries. El 
departament competent en matèria de transports intervé, entre d’altres, en la determinació 

del nombre de llicències, en la determinació de les tarifes aplicables i en la inspecció i règim 
sancionador del servei. Aquestes implicacions en l’ordenació d’aquest servei de transport, 

obliguen a les administracions a tenir un coneixement exhaustiu i actualitzat d’aquest sector 

(PTOP, juny 2010). En el capítol IV de la Llei del taxi s’estableix el compromís de les 

administracions competents en la matèria de promoure la introducció progressiva 
d'innovacions tecnològiques en els serveis de taxi, comptant sempre amb la participació 
dels agents del sector. 

 

El sector del taxi  

La crisi econòmica en la qual estem immersos ha tingut un impacte significatiu sobre el 
sector, que ha vist reduïts alguns segments de mercat tradicionals (com ara el transport 
sanitari) i la demanda en general per la reducció del poder adquisitiu de la població. Així, les 
demandes d’alguns col∙lectius en els darreres temps han anat en el sentit de reduir o limitar 

l’oferta i, al mateix temps, obrir el sector a nous mercats o segments d’usuaris, amb la 

finalitat de mantenir una rendibilitat raonable en l’explotació del servei. 

L’impacte del taxi en la mobilitat mostra un paper modest quantitativament parlant en el 

global de la mobilitat, però esdevé molt important en alguns àmbits territorials i en 
determinats tipus de desplaçaments, amb objectius diversos tals com els vinculats al món 
sanitari en l’àmbit més extern a l’àrea metropolitana o d’altres com els desplaçaments 

executius de motivacions comercials. Des del punt de vista qualitatiu, compleix una funció 
econòmica i social important, en proporcionar un mitjà de desplaçament flexible porta a 
porta a usuaris amb dificultats per accedir al vehicle privat o a les xarxes de transport públic 
convencional, o bé per recolzar activitats econòmiques com el turisme, el comerç i les 
d’esbarjo. 

El sector cobreix en bona mesura al conjunt del territori, esdevenint d’aquesta manera l’únic 

servei de transport públic que pot arribar a qualsevol punt del conjunt de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB). Respecte la resta de transport, el taxi esdevé aquell 
mode de transport que gràcies a la seva flexibilitat i disponibilitat, amplia sense límits la 
cobertura de la xarxa de transport públic, disponible a qualsevol persona i amb un servei de 
24 hores, la qual cosa li atorga un paper clau i singular dins el conjunt de la mobilitat urbana 
i territorial. 

Les motivacions principals que comporten un desplaçament dels usuaris i usuàries en taxi 
són els motius ocupacionals, d’estudi, compres, sanitaris, visites i gestions i lleure. De les 

dades sobre les motivacions per al desplaçament es desprenen, d’una banda, les 

motivacions de mobilitat obligatòria ja sigui per qüestions ocupacionals o de caràcter de 
salut, o d’altra banda, les motivacions de mobilitat quotidiana per lleure o per gestions 
puntuals.  

A la ciutat de Barcelona, pel seu dinamisme, s’observen increments puntuals molt elevats 
de la demanda gràcies, en bona mesura, a la realització de congressos i esdeveniments de 
caràcter global a la ciutat, a més de l’arribada massiva de turistes. 

Finalment, cal apuntar el fet que la majoria d’ajuntaments tenen un desconeixement 

important del servei del taxi. Aquest fet podria explicar la baixa regulació que els municipis 
fan d’ aquest servei i la gran diversitat tarifària existent. 

 

Anàlisi general del sector 

Dels 23 milions de desplaçaments que es realitzen en un dia feiner a Catalunya, prop de 
90.000 (0,4%) es fan en taxi (EMQ 2006). D’aquests 66.000 es fan dins l’àmbit de l’Institut 

Metropolità del Trànsit (IMT), mentre que prop de 14.000 són fora d’aquest l’àmbit. L’àmbit 

de l’IMT concentra més del 85% dels desplaçaments en taxi a Catalunya (PTOP, 2010). 
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Figura 2.10.2. 
Àmbit de l’IMT 

 
Font: IMT. 

Aquestes xifres fan que el pes del taxi en els desplaçaments fora de l’àmbit IMT sigui 

només del 0,1% del total de desplaçaments. Hi ha un predomini clar dels serveis urbans a 
l’àmbit de l’IMT, i dels interurbans a la resta de Catalunya. Les raons de desplaçament dels 

usuaris i usuàries del taxi presenten un comportament força diferenciat de la mobilitat entre 
els àmbits de l’IMT, de la 1a. i 2a. corona i del conjunt del país. 

Els principals motius de desplaçaments dels usuaris i usuàries del taxi a Catalunya fora de 
l’àmbit de l’IMT un dia feiner estan vinculats a desplaçaments per motius sanitaris (24%) i a 
les visites i gestions, tant personals com de treball (35%). El dia festiu, el lleure (47%) i les 
visites i gestions són les que cobren protagonisme. A més, menys de la meitat (43%) dels 
usuaris del taxi tenen la possibilitat d’utilitzar vehicle privat (EMQ 2006). 

Taula 2.10.31. 

Motius principals del desplaçament en taxi en dia feiner i dia festiu 

Motius Feiner Festiu 

Sanitari 24% 6% 
Visites i gestions 35% 26% 
Lleure 8% 47% 
Ocupacional 17% 7% 

 
Font: EMQ 2006. 

 

Les grans xifres econòmiques del sector del taxi a Catalunya corresponen a dades de 
l’Enquesta Anual de Serveis de l’any 2007 (EAS 2007), la qual cosa comporta que a l’hora 

d’analitzar-les cal mantenir una certa cautela en la diagnosi. Aquestes dades indicaven que 
hi havia uns 12.000 autònoms o empreses que es dedicaven al servei del taxi al conjunt de 
Catalunya, però ja en el context precrisi al sector s’observava una tendència decreixent del 
nombre de persones actives.  

El sector ocupava l’any 2007 prop de 14.000 persones, molt majoritàriament homes (un 5% 
de dones) no assalariats (85% d’autònoms). Aquestes dades mostren que el sector del taxi 
ocupava un 0,4% de les persones treballadores a Catalunya, valor igual al que representa 
dins del conjunt de la mobilitat. D’altra banda, a més del context de crisi en què ens trobem, 
que podria ser motiu d’un descens en el total persones ocupades al sector, caldria afegir-hi 
el handicap que representen els serveis de taxi sense llicència presents, sobretot, a la ciutat 
de Barcelona. 

L’any 2013 el nombre total de llicències se situa al voltant d’unes 10.500 a l’AMB (IMT, 

2013), la gran majoria autònoms. El nombre de llicències estacionals actualment és 
residual. 

Les tarifes urbanes i interurbanes presenten una gran variabilitat segons el municipi. El 
nombre de tarifes urbanes no és igual a tots els municipis (entre dues i quatre tarifes). 
Tampoc no coincideixen els diferents municipis a l’hora d’establir les hores d’inici i final 

tarifàries, així com també s’observa una gran variabilitat en els preus del sistema tarifari. 

Al conjunt de Catalunya, el sector, té un volum de negoci de més de 500 milions d’euros 

anuals. Per empresa, els ingressos de mitjana se situarien prop dels 45.000 euros, segons 
dades de l’Enquesta anual de serveis (EAS 2007). 

Aquest any 2013, segons les dades que es desprenen de les dades oficials publicades per 
l’IMT, hi ha hagut un lleuger augment de llicències i una renovació regular de la flota. 
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L‘àmbit de l’IMT (AMB) 

L’any 2006 l’Institut Metropolità del Taxi va incorporar en el seu pla d’actuació un conjunt de 

mesures a curt i llarg termini per tal d’afavorir la mobilitat sostenible en el sector del taxi, 

definint els elements que poden millorar la mobilitat i desenvolupar accions específiques en 
aquest sentit. Els àmbits de treball específics se centren en la coordinació amb altres 
administracions i entitats públiques, així com en els sindicats i agrupacions del sector, a 
més de campanyes d’informació i sensibilització, implantació i millora de la xarxa de 

parades, gestió de flotes, cursos de conducció eficient i implementació d’incentius i/o 
subvencions per assentar les energies i tecnologies alternatives en el sector. 

El pdM 2007-2012 incloïa, entre altres, la mesura “Modernització del sistema de transport 
públic del taxi”, mesura que proposava un important nombre d’accions que l’IMT ja havia 
incorporat al seu pla d’actuació del 2006 i que ja havia començat a desenvolupar. Les 
actuacions impulsades els darrers anys han contribuït a fer que augmentés l’interès dels 

professionals del taxi per l’estalvi energètic, els combustibles i les tecnologies alternatives 
en la flota de vehicles. 

 

A la resta de l’RMB 

El departament de polítiques territorials i obres públiques de la Generalitat de Catalunya 
encarregà l’any 2010 l’Estudi del sector del taxi a Catalunya llevat de l’àmbit de l’IMT, per 
disposar de dades que mostressin les tendències a la resta de territori de l’RMB que no 
consten en les anàlisis de l’AMB dels punts anteriors. D’aquest estudi s’extreuen per 
aquesta diagnosi del sector les següents dades: 

 Les raons de desplaçament dels usuaris i usuàries del taxi presenten un 
comportament força diferenciat de la mobilitat del conjunt del país. Els principals 
motius de desplaçaments en dia feiner estan vinculats a desplaçaments per motius 
sanitaris (31%) i a les visites i gestions tant personals com de treball (29%). El dia 
festiu, el lleure (35%) i les visites i gestions són les que cobren protagonisme. Menys 
de la meitat (43%) dels usuaris i usuàries del taxi tenen la possibilitat d’utilitzar 

vehicle privat (EMQ 2006). 

 Els desplaçaments en taxi a la resta de l’RMB tenen un pes més important en els 
desplaçaments amb origen o destinació, interurbans. Aquestes dades s’entenen en 

bona mesura per les dimensions dels municipis; per tant, els desplaçaments en taxi 
no solen ésser tan necessaris en els desplaçaments intramunicipals. Tanmateix, en 
aquest àmbit trobem municipis que segueixen les característiques de l’àmbit de l’IMT 

com Sabadell, Terrassa, Martorell, Mataró o Vilafranca on els desplaçaments 
intraurbans en taxi també tenen un pes important i dinàmiques similars als municipis 
de l’AMB. 

Estat del serveis 

Entre l’inici del 2012 i el 30 de maig de 2013, el percentatge de vehicles nous aplicats a una 

llicència de taxi s’ha incrementat en un 15%, amb tres models que continuen rebent més 
confiança dels taxistes: el Toyota Prius, el Seat Altea XL i l’Skoda Octavia 05. Cada vegada 

més taxistes opten pel vehicle híbrid. El 22,71% del total de taxis de l’AMB són vehicles que 

circulen amb combustibles eficients, dels quals el 16,07% són híbrids . En el parc de taxis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha disset marques de vehicles, amb cinquanta-nou 
models, dels quals nou estan preparats per ser taxis ecològics (Toyota Prius, Octavia, 
Octavia Combi, Opel Zafira, Volskwagen Caddy, Seat Toledo, Seat Altea Xl, Chevrolet 
Epica). 

Segons l’informe Eurotest-2011, realitzat pel RACC i 17 clubs automobilístics més d’àmbit 

europeu l’octubre de 2011, la ciutat de Barcelona se situava com la ciutat europea amb un 

millor servei de taxi entre les 22 capitals europees analitzades. Aquesta distinció sorgeix en 
bona part a partir d’elements com el bon servei per part del conductor i la qualitat dels 
vehicles. Així, caldria estendre cap a la resta de l’RMB els elements de qualitat ja detectats 
a l’àmbit de Barcelona. L’informe conclou, però, que el servei a la ciutat de Barcelona 
necessita millorar en diversos aspectes: coneixements de l’anglès, pagament amb targeta 
de crèdit, aplicació de noves tecnologies i serveis, o bé establiment d’un sistema de control i 
sanció que asseguri la qualitat del servei. 

El sector del taxi està esdevenint un servei que els usuaris i usuàries del transport públic 
poden utilitzar a qualsevol moment, a qualsevol lloc. S'avança, doncs, cap a la imatge d’un 

servei confortable, segur, verd i accessible. Mostrant en bona mesura, la seva intenció per 
millorar la qualitat i l’atractiu dels serveis d’aquesta indústria a través de continuar la 

professionalització dels seus gestors i conductors, i treballar per una millor imatge de la 
indústria. 

Els usuaris del taxi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenen des de 2013 l’oportunitat de 

compartir un taxi, consultar les tarifes i/o demanar-ne un a qualsevol hora del dia i de la 
setmana amb un únic requisit: tenir l’aplicació pertinent baixada i instal·lada en el seu 
smartphone, mentre que el taxista té a les seves mans una eina que li permet gestionar les 
seves carreres, en definitiva el seu treball. 

Millora dels serveis i estratègies 

En el marc del seguiment del pdM s’ha posat de relleu la consecució d’una majoria de taxis 

amb GPS i una quota de vehicles més eficients, xifra que se situa al voltant del  22% de la 
flota. L’actualització del Pla de Modernització del sistema de transport públic en taxi a data 
de 15 de maig de 2013 contempla: 

 Incorporació generalitzada a les flotes del GPS com element que permet millorar la 
seguretat del servei i alhora obre la porta a la gestió optimitzada de rutes i parades, 
facilita la reducció dels quilòmetres en buit. Els vehicles en actiu que tenen instal·lat 
un equip de seguretat amb GPS i connexió al servei d’emergències 112 són 8.585 
(maig 2013). Entre 2004 i 2013 l’IMT ha facilitat als professionals una subvenció del 
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37,5% de l’equip fins a un màxim de 225 €. A partir del mes d’abril de 2010 la 
Generalitat de Catalunya va deixar d’atorgar subvencions per aquest mateix 
concepte, tal com havia fet en els anys anteriors. 

 Renovació de la flota amb vehicles eficients ambientalment i energèticament. Des de 
juliol de 2007 un total de 2.311 vehicles utilitzen energies i tecnologies alternatives 
(631 gas liquat del petroli, 30 gas natural, 1.650 tecnologia híbrida). 

 Establir una xarxa de parades ben identificades, confortables i ben senyalitzades, 
millorant la informació del servei de taxi a les estacions de TPC. Des de l'IMT s’està 
col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona per augmentar el nombre de parades en 
aquest municipi, fent especial èmfasi en la ubicació de parades a les portes dels 
hotels de la ciutat. Durant aquests darrers anys s’ha incrementat substancialment 
l’ús de les parades de taxi, les quals són considerades una bona alternativa per 
reduir la circulació innecessària dels taxis lliures. L’any 2012 es van crear 7 noves 
parades a Barcelona i per aquest any 2013 s’ha sol·licitat la creació de 25 noves 
parades i l’ampliació de 6. 

 Realitzar cursos de conducció eficient adreçats als/a les professionals de taxi. Des 
del mes de març de 2006 un total de 4.235 professionals del sector han realitzat els 
cursos de conducció eficient subvencionats per l’ICAEN. Tanmateix, els anys 2012 i 
2013, però, l’ICAEN no ha facilitat aquests cursos subvencionats, per la qual cosa el 
nombre de persones formades des del 2011 gairebé no s’ha incrementat. 

 Augmentar l’oferta de vehicles accessibles, sobretot en els pobles petits. Trobem en 
actiu un total de 84 vehicles adaptats que donen servei als 36 municipis 
metropolitans. Des de l’any 2000, se signen acords amb l’IMSERSO i la Fundación 
ONCE que contemplen una línia d’ajuts per als professionals i que han permès 
incrementar anualment la flota d’aquests vehicles. Tot i així, els anys 2010 i 2011 ja 
es va reduir de forma important el nombre de subvencions atorgades (únicament 
ajuts per a un total de 3 vehicles quan s’havien sol·licitat ajuts per a 14) i des de 
l’any 2012 aquesta línia de subvenció està tancada. L’increment en la flota durant 
l’any 2012 es va donar principalment per la incorporació de vehicles adaptats que 
prestaven servei als nous municipis que es van incorporar a l’àmbit territorial de 
l’IMT, però aquest any ja s’ha donat una reducció de 2 vehicles adaptats. 

Assentar mesures que ajudin a complementar un servei millor com ara estudiar la viabilitat 
de noves modalitats en els nuclis més petits, establir una identificació per als vehicles més 
ecoeficients de la flota i incorporar a les diferents pàgines web de mobilitat la informació 
relativa al taxi. 

A les actuacions realitzades s’afegeixen: Subvencions per a l'adquisició de sistemes GPS-
GPRS de connexió amb el servei 112 (DGTM, IMT), subvencions per a vehicles 
energèticament i ambiental més eficients, cursos específics de conducció eficient per a 
taxistes (ICAEN), inventari de parades i incorporació en webs i guies (IMT), ampliació de 
l'àmbit als 36 municipis de l'AMB mantenint tarifes i identificació, aparició d'aplicacions per 
sol·licitar taxi des d'aparells mòbils (se’n poden consultar diversos exemples al núm.199 de 
la revista Taxi de l’IMT) i la creació de l'etiqueta per als vehicles de lloguer amb conductor 
(VTC) autoritzats. 

Taula 2.10.32. 

Valors locals o sectorials de seguiment del pdM en relació al Taxi 

 
2007 2012 Objectiu 

Proporció de taxis energèticament i ambiental més 
eficients a l'AMB, sense comptar el biodièsel ni dièsel 
Euro 4 (%) 

0,7% 22,0% > 

Proporció de taxis de l'AMB amb GPS i connexió al servei 
d'emergències 112 (%) 

34,9% 81,6% 100% 

Nombre acumulat de taxistes de l'AMB que han realitzat 
un curs de conducció eficient 

1.390 4.235 > 

Nombre de taxis accessibles a l'AMB 69 84 > 
 
Font: 5è Informe de seguiment del pdM. Dades a 15 de maig de 2013. 

 

En conjunt, el grau d’execució de les mesures previstes del darrer període 2008 – 2012 
avancen a bon ritme seguint en bona mesura les previsions d’execució de les mesures 

previstes amb anterioritat. 

Reducció del consum energètic i la contaminació 

La incorporació d’energies i tecnologies alternatives al gasoil (GLP, GCN, híbrida) a la flota 

de taxis durant els darrers cinc anys  ha permès passar de la setantena de vehicles, l’any 

2006 (0,6% del nombre total), als més de 1.700 a primers del 2012 (17% del total). Mentre 
que la renovació de la flota, l’any 2009, era d’un 82% de gasoil i un 18% 

d’energies/tecnologies alternatives, l’any 2011 era d’un 67% i 33%, respectivament. Així, 

dels 1.788 taxistes que han optat per aquest tipus de vehicles, 1.141 en tenen un amb 
tecnologia híbrida, 614 utilitzen gas liquat del petroli i 33, gas natural. 

Continuar amb la diversificació energètica del sector dependrà, tanmateix, de l’evolució del 

mercat dels combustibles, de les regulacions ambientals i fiscals i de la superació d’algunes 

barreres tècniques per bé que s’està consolidant una tendència progressiva a la introducció 

de tecnologies més eficients, especialment l’híbrida. L’objectiu de l’ICAEN és continuar 

treballant en noves fórmules, via formació, difusió o finançament per aconseguir que el 
sector del taxi sigui un exemple d’estalvi i eficiència energètica. 

Amb l’objectiu de la reducció del consum energètic i la contaminació a la Regió 

Metropolitana de Barcelona, l’administració pública està treballant en la incorporació al 

sector per aquest any 2013 del nou Toyota Prius+ per facilitar una gamma més àmplia de 
models híbrids al sector. El mes d’octubre de 2012 es va constituir una emissora de ràdio 

taxi que inclou en aquests moments 100 socis amb la particularitat que tots els seus 
vehicles són híbrids (Toyota Prius).  
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El proppassat mes d’abril, es va col·laborar també amb Gas Natural en la organització d’una 

jornada adreçada concretament al col·lectiu per tal de promocionar la introducció del seu 
carburant alternatiu en els taxis. Alhora, s’està col·laborant amb la Direcció General de 

Qualitat Ambiental per tal de introduir el seu distintiu de flotes dins el sector del taxi, així 
com amb Gas Natural i Repsol, per tal de fer visible l’ús d’aquests combustibles en els 
vehicles, distintiu al qual ja poden optar als vehicles des de la tardor de 2013. 

 

Integració amb la oferta de transport públic 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, en exercici de les seves competències en 
matèria de transport, i d’acord amb el que prescriu la llei de mobilitat, ha de vetllar perquè 
conjunt de la població disposi d’accés a la xarxa de transport públic. Aquest objectiu és 
difícil d’assegurar a un cost raonable en aquells casos de fluxos de demanda dèbils o 
dispersa, com ara els àmbits rurals, les hores nocturnes i, en general, les línies d’escassa 

utilització i els períodes vall de demanda. Establir o mantenir en aquests casos línies de 
transport regular convencional pot representar un cost elevat per a la col·lectivitat. 

El servei de taxi pot constituir, en els casos esmentats, un complement de les xarxes de 
transport de serveis regulars, en oferir un sistema mes flexible de transport capil∙lar o bé 

amb una oferta més ajustada a les necessitat de mobilitat de la població en entorns de 
fluxos febles de demanda. Per aquest motiu, cada cop es parla més de propostes 
d’integració del sector del taxi en el sistema de transport públic, exercint aquest paper 

complementari, a més del seu rol tradicional, en aquells escenaris de demanda com els 
esmentats. Aquest paper, a més d‘incrementar la rendibilitat de l’explotació, pot suposar 

estalvis de costos a l’administració en relació a la contractació de línies d’autobús amb 

ratios d’ocupació molt baixes. 

La integració del taxi en el sistema de transport públic, a més d’una reducció de costos, 

també suposa avantatges de tipus ambiental, al reduir el consum energètic i les emissions 
respecte a la utilització d’autobusos amb ocupacions molt baixes. Les noves tecnologies de 
la informació i comunicació poden jugar un paper important en aquest procés, en facilitar el 
contacte entre oferta i demanda de serveis. 

 

Bones pràctiques 

Entre les bones pràctiques observades, cal destacar el paper del taxi en els serveis de 
Transport públic a la demanda. Un exemple el trobem a l'Ajuntament d’Alella, que amb la 

col·laboració dels col∙lectiu local de taxistes va posar en marxa el 15 d'abril de 2010 un 

servei públic de transport a demanda per a les persones empadronades a Alella majors de 
65 anys o que tinguin reconegut un grau de minusvalidesa superior al 33%. El nou servei té 
com a objectiu facilitar la mobilitat i l'accessibilitat des de tots els veïnats als serveis bàsics, 
davant de les limitacions orogràfiques i competitives per fer arribar a tot arreu el transport 
públic de busos. El servei admet la compartició de vehicle; és a dir, que dues o més 
persones es posin d'acord i viatgin pel mateix preu. 

També cal destacar el paper del taxi en l’atenció a col·lectius amb necessitats específiques. 
El taxi ha desenvolupat històricament diversos rols addicionals i específics en relació al 
transport social, aplicat a diversos contextos. El disseny d’aquests serveis varia més 

significativament encara que no pas el dels serveis habituals del taxi, amb un ampli ventall 
de legislació específica. Ens referim de forma habitual al context de necessitats especials, 
sovint vinculades a l’atenció mèdica, a la gent gran o a les persones amb mobilitat reduïda. 

Alhora, també es pot fer referència a un ampli ús del transport en el desenvolupament 
social, per exemple allà on el taxi és utilitzat per donar suport en el desplaçament al lloc de 
treball quan no podria ser fet d’una altra manera i per extensió hauria de ser considerat com 
a contribuïdor a la vida econòmica i de la comunitat a què serveix. 

Bona part dels programes de suport al transport públic en zones rurals tenen com objectiu 
especial l’atenció a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en 
aquells desplaçaments d’accés a serveis bàsics com l’atenció mèdica. Així mateix, aquests 

serveis rurals que hem descrit poden incloure també l’accés dels infants als centres 

educatius. 

Per exemple, el servei de taxi adaptat que ofereixen els ajuntaments de l’AMB, com ara 
l’Hospitalet del Llobregat, dirigit a persones amb un grau reconegut de mobilitat reduïda que 

s’han de desplaçar dins l’Hospitalet o als municipis propers (Barcelona, Cornellà, 

Esplugues, Sant Just Desvern i l’Institut Guttmann de Badalona), sigui quina sigui la causa 
(laborals, estudis, assistència a centres de serveis socials, etc). Es tracta d’un servei 

d’accés universalitzat per a persones amb barem de mobilitat reduïda, que garanteix un 

nombre mínim de viatges fixat en 12 trajectes per mes; és a dir, 6 d’anada i 6 de tornada. El 

cost del servei de taxi adaptat és sempre l'equivalent a la tarifa d'un bitllet senzill d'autobús 
d'una zona, independentment de la duració del trajecte. 
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 EDUCACIÓ I HÀBITS: L’any 2012 el sistema de transport públic de l’RMB ha tingut 

una pèrdua de viatgers del 3,8% respecte l’any 2011, passant a tenir un total de 

899,8 milions de passatgers. A diferencia del període anterior, caracteritzat per un 
augment de la demanda any rere any, el nou període es caracteritza per una 
contracció de la demanda motivada per la situació econòmica. Per tant, el nou PDM 
2013-2018 s’ha de centrar sobretot a adequar l’oferta existent a la demanda actual, 

reordenant-la i, en casos concrets on calgui, realitzar increments puntuals.  

 ITINERARIS D’ALTA DEMANDA: Existeixen 41 línies d’alta demanda, amb més de 

30 validacions/dia per expedició, que es poden agrupar en 18 conjunts segons les 
característiques de recorregut. En alguns d’aquests itineraris s’han observat 

problemes de capacitat per saturació que caldria resoldre. El 85% dels itineraris 
analitzats d’alta demanda connecten Barcelona amb la resta de l’RMB. 

 LÍNIES EXPRÉS: Cadascun dels itineraris d’alta demanda disposen o disposaran 

d’una línia de bus Exprés que els complementi, d’acord amb les previsions del 

projecte bus Express de la Generalitat. En altres 4 itineraris es planteja com a millor 
solució un reforç del servei i no la seva transformació de la línia en exprés. 

 INFRAESTRUCTURES PREVISTES: S’han analitzat les infraestructures previstes al 
pdI per al transport públic per carretera i s’ha constatat que per totes elles circularan 

un nombre molt important d’expedicions d’autobús. Tanmateix, es detecta que 

algunes expedicions d’alta demanda queden fora de les actuacions previstes, la qual 
cosa fa recomanable analitzar els seus itineraris i fer una diagnosi de les mesures 
que permetin garantir una bona velocitat comercial i fiabilitat de servei. 

 LÍNIES DE MITJANA DEMANDA: A banda dels itineraris d’alta demanda, s’han 

identificat altres línies que tenen demandes mitjanes superiors a les 20 validacions 
per expedició i que han experimentat creixements importants els darrers anys 
(superiors al 5% mitjà anual des de 2008), fet que aconsella un seguiment del seu 
comportament. 

 

 
 

 LÍNIES DE BAIXA DEMANDA: S’han comptabilitzat fins a 58 línies de baixa demanda, 
amb menys de 5 validacions/dia per expedició,. Les propostes per millorar l’eficiència 
d’aquestes línies han d’anar encaminades a prestacions de servei diferenciats, com 
poden ser vehicles mes petits, el servei a la demanda o servei de taxi compartit. 

 COBERTA DEL TRANSPORT PÚBLIC: Pel que fa a la cobertura amb transport públic 
dels municipis amb altes taxes d’atur, s’ha pogut comprovar que és bona. en tots els 
municipis On es poden trobar problemes específics és en l’accés al polígons industrials 

per la gran dificultat que l’oferta serveixi bé una demanda amb puntes tan marcades. 
Caldrà estudiar com servir no només polígons sinó el conjunt de sectors d’activitat 

econòmica, recomanant cercar vies per cobrir la demanda amb serveis específics per a 
la baixa densitat i la utilització de noves tecnologies, tot tenint en compte les necessitats 
d’aquells col·lectius amb menys recursos. 

 MUNICIPIS DE BAIXA DENSITAT: Finalment per als municipis de baixa densitat es 
constata que els servis clàssic de transport públic per carretera són poc eficients. Caldrà 
dur a terme estudis adhoc on s’estableixi la manera més eficient i de major qualitat de 
prestar el servei. 

 SERVEI DE TAXI: El servei de taxi presenta una situació complicada per l’efecte de la 
crisi econòmica, que n’ha reduït notablement la demanda tant en els clients privats com 

en alguns segments de mercat tradicionals, com ara el transport sanitari. Cal accelerar 
les noves estratègies impulsades per les administracions responsables, com són els 
vehicles nets, la millora i extensió de les parades i les aplicacions per a mòbils.  

 SERVEIS REGULARS: Fora de l’àmbit de la 1a. corona serà necessari assolir una major 
coordinació entre els serveis de taxi que es presten en els diversos municipis. En els 
casos esmentats el servei de taxi ha de constituir un complement de les xarxes de 
transport de serveis regulars, en oferir un sistema més flexible de transport capil·lar o bé 
amb una oferta més ajustada a les necessitats de mobilitat de la població en entorns de 
fluxos febles de demanda. 

  
  

 

 

TRANSPORT PÚBLIC - conclusions 
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2.11. Autobusos discrecionals 

L’evolució de la mobilitat actual tendeix a ser cada cop més dispersa i erràtica, amb 
demandes socials de transport públic social cada cop majors. Per qüestions ambientals, 
econòmiques i de congestió es vol tenir els vehicles cada cop més ocupats tot i que sovint 
els autobusos grans van buits. En canvi, les noves tecnologies faciliten cada cop més la 
gestió de la relació usuari - servei evitant les rigideses i ineficiències de les línies regulars. 
Aquest apartat analitza els serveis dels autobusos discrecionals a partir dels continguts de 
l’informe Diagnosi i propostes del transport: baixa demanda, discrecionals, no residents i 
informació (SENER, TRANSFER, Mcrit i ERF, 2013). 

Les noves demandes de mobilitat plantegen una nova relació entre els conceptes clàssics 
d'autobús de línia regular, autobús de servei discrecional i taxi; i per tant caldrà adaptar les 
lleis. En aquest sentit el transport discrecional pot jugar un paper més rellevant en el futur 
del transport públic, a causa de la seva versatilitat i capacitat d'adaptar-se a nous 
requeriments ajudat per les noves tecnologies.  

Tanmateix, el marc normatiu no afavoreix a l’adopció d’aquestes noves realitats. El 
transport discrecional es troba regulat per dues normatives: 

 - Llei 12/1987 de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor 

 - 1.1.2 Reglament de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor (Decret 319/1990) 

D’aquestes normatives es desprèn que el servei discrecional és aquell que no té itinerari ni 
horari regular establert i que es contracta per vehicle sencer. A la pràctica, i la llei ho 
admet, hi ha serveis discrecionals que no acompleixen algunes, o fins i tot cap, d'aquestes 
restriccions. De fet, la llei tracta d'adaptar-se a una realitat complexa, però no acaba 
d'assolir un marc conceptual realment clarificador respecte de la situació de "statu quo" del 
sector del transport per carretera. A més, cal tenir en compte que la llei data de l'any 1987, i 
d'aleshores ençà el sector del transport i la mobilitat ha canviat significativament.  

A la pràctica, la prestació del transport de viatgers per carretera està dividida entre el sector 
empresarial, que té concessions regulars històriques que han aconseguit consolidar-se 
malgrat els intents liberalitzadors de les lleis, i el sector del transport discrecional que ocupa 
la resta del mercat. Aquesta "resta" ve a ser el camp que queda fora de les concessions de 
serveis regulars. 

No es tracta però de dos segments estancs, ja que d'una banda moltes empreses fan tots 
dos tipus de serveis i de l'altra hi ha la figura de la "reiteració d'itinerari" o "regulars 
especialitzats" (segons la legislació espanyola i europea) que permet serveis discrecionals 
en la mesura que es respectin els drets concessionals dels serveis regulars. És a dir, la 
preservació dels drets i l'equilibri econòmic de les concessions de transport regular és un 
aspecte molt rellevant en la definició de la frontera entre regulars i discrecionals. 

2.11.1.  Pla estratègic des serveis discrecionals de Catalunya (DGTT 2007) 

L'administració disposa de molt poca informació sobre el sector empresarial del transport 
discrecional, ja que està sotmès a la lliure competència i requereix només autorització 
administrativa autonòmica. Per disposar d'una certa radiografia del sector la DGTT va 
encarregar l’any 2007 un estudi de consultoria específic, que va obtenir dades d'enquestes 
enviades a les empreses (amb un percentatge de respostes tan sols del 20%). Algunes 
dades bàsiques del sector recollides en l’estudi són: 

 100 M viatgers/any 
 3.000 vehicles (Amortització dels vehicles: 35 M€/any) 
 300 M€/any de facturació (100.000€ de facturació per vehicle) 
 5.000 treballadors (4.000 conductors) 
 451 empreses (72 operen també en regular) 
 75% de les empreses amb menys de 10 vehicles 
 La província de Barcelona té 307 empreses (68%) del total de Catalunya. 

 

Els serveis discrecionals que es presten es poden classificar de la següent manera: 

 Serveis purament discrecionals: 
 Serveis esportius i didàctico-culturals: en general d'un dia o menys, període 

lectiu i especialment primavera.  
 Serveis turístics: contractats pels mateixos clients finals o bé per agències de 

viatges. 
o Locals: excursions d'un dia.  
o Nacionals i internacionals:  circuits. Presenten fortes puntes a l’estiu i 

Setmana Santa. 
o "Incoming": transfers, congressos, fires, creuers. Més habituals a 

Barcelona. 
 Serveis discrecionals amb reiteració d'itinerari: 

 Transport escolar: contractats en molts casos per l'administració (Consells 
comarcals) 

 Transport d'empresa: polígons industrials, centres comercials. 

 

El transport discrecional és un sector amb una forta competència entre empreses, totalment 
liberalitzat, que fa anys va patir problemes d'intrusisme que s'han anat resolent gràcies a 
mesures com el fet que les noves empreses han de tenir un mínim de 5 vehicles. Això en 
facilita també la tecnificació, i el 2007 més de la meitat disposaven de telèfon mòbil i GPS 
als vehicles. L'antiguitat mitjana dels vehicles era de 6 anys, es a dir, un parc força renovat. 
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Des del 2007 no s'ha realitzat cap altre estudi específic sobre el transport discrecional, que 
en qualsevol cas requeriria la col·laboració del sector, força complexa, ja que pel fet de 
tractar-se d’un sector atomitzat caldrà posar en marxa mecanismes de comunicació i 
actuacions que permetin resoldre les problemàtiques detectades i donar resposta a algunes 
de les aspiracions del sector. 

Les principals característiques es troben definides en la taula següent. 
 

Taula 2.11.1. 

Resum de les característiques bàsiques de les empreses de serveis discrecionals 

de Catalunya 

Resum de les respostes de les enquestes 

Mostra analitzada: 73 empreses 
Àmbits d’actuació (per ordre d’importància): comarcal - provincial, autonòmic, nacional, 
internacional 
Prestació de serveis: 60% d’empreses presten serveis esportius i didàctics – culturals, 90% serveis 
turístics locals, més del 70% nacionals i internacionals, 60% “transfers”, més del 90% transport 
escolar i més del 70% a centres de treball 
Un 75% subcontracta vehicles d’altres empreses 

Un 40% es planteja l’agregació amb d’altres empreses 

Un vehicle recorre anualment entre 25.000 i 60.000 km de serveis discrecionals 

Les empreses disposa d’1 a 1,5 conductors per vehicle 

Un 30 % de les empreses tenen algun conductor estranger contractat 

L’any de matriculació mitjà de la flota és el 2001 

Un 75% disposa d’aparcament 

Més d’un 50% disposen de GPS i mòbil en els vehicles 

Un 80% usen el correu electrònic per a la relació amb els clients 
Els sistemes de comercialització més utilitzats són les pàgines web, les guies de serveis i les 
agències de viatges 
La distribució mitjana dels costos d’explotació és la següent: 40% de costos de personal, 20% per 
combustible, 15% d’amortització dels vehicles, 10% de manteniment, 5% d’impostos i 15% d’altres 
despeses 
La facturació mitja anual és de 92.000 € per vehicle 

El grau de certificació de qualitat és molt variable, per bé què més habitual a les empreses grans 
Font: TES. DGTM. 

 

A l'estudi de l'any 2007 el sector de transport discrecional català va plantejar a 
l'administració una sèrie de reivindicacions: 

 Demanda d'ajuts referents a la formació de personal (per l'obligatorietat del CAP, 
Certificat d'Aptitud Professional, segons normativa UE) i per a la implantació de 
noves tecnologies. 

 Facilitat d'aparcament a la destinació, sobretot a Barcelona. 
 Desavantatge enfront del sector del transport regular, que gaudeix de major 

estabilitat i menys competència. Queixa d'ús de vehicles subvencionats (de serveis 
regulars) per a serveis discrecionals per part d'empreses que tenen els dos tipus de 
serveis. 

 Queixes per la normativa de temps de conducció i descans. 

Les reivindicacions que semblen més rellevants als efectes del pdM són els aspectes de 
formació i implantació de noves tecnologies així com la ordenació dels aparcaments a la 
destinació. També seria força convenient recuperar canals de comunicació entre el sector i 
l’administració que permetessin dur a terme polítiques de mobilitat eficient i sostenible 

generant beneficis i millores pel sector i pel conjunt del sistema de transports. 

D’altra banda el resultat del procés va ser un pla d’acció amb una llista de 13 propostes 
moltes d’elles encara vigents. (Figura 2.11.2) 

f 
Taula 2.11.2.  

Resum de les propostes del pla estratègic dels serveis discrecionals de Catalunya 

2007 

Pla d’acció 

Ajudes econòmiques per a millores de la competitivitat 

Subvencions per a l’obtenció dels permisos de conducció 

Modificacions en la normativa de períodes de treball i descans 

Millores en el marc sancionador i control de vehicles 

Equiparació dels serveis regulars i discrecionals 

Creació d’una formació professional de conductors 

Reduir i coordinar tràmits burocràtics 

Planificació i execució d’infraestructures de suport 

Afavoriment de la concentració empresarial 

Difusió dels costos reals dels serveis 

Definir criteris comuns en concursos dels Consells Comarcals 

Introduir nous sistemes de certificació de qualitat 

Creació d’una taula única de discussió i treball 
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Pel que fa a l'àmbit en què pot incidir el pdM de l'ATM, semblen més rellevants les 
següents: 

 Creació d'una formació professional de conductors, introduint eficiència energètica: 
mòdul de formació professional, borsa de treball, formació contínua.  

 Planificació i execució d'infraestructures de suport, especialment a Barcelona: 
equipació d'espais adients per a estacionaments, regulació dels itineraris (publicació 
en web) 

 Tenir en compte els discrecionals en la redacció dels Plans de mobilitat urbana. 
 Creació d’una taula de discussió i treball.  

2.11.2. El serveis discrecionals en el transport turístic 

La importància creixent del fenomen turístic, especialment a la ciutat de Barcelona, va fer 
que la problemàtica dels serveis discrecionals turístics fos abordada de manera específica 
en el Pla de 2007. 

Les reivindicacions més rellevant en aquest sentit eren: 

 Una normativa específica per al transport turístic. 
 Disposar d'espais específics de càrrega i descàrrega a l'aeroport, port de creuers i 

destins turístiques rellevants (Sagrada Família, Parc Güell ...). 
 Aparcaments de durada mitjana i llarga amb serveis per a l'espera dels conductors. 
 Carrils segregats d'accés a la ciutat de Barcelona. 

 

Figura 2.11.1.  

Darrerament, el creixement del fenomen turístic amb la nova modalitat del baix cost, i 
sobretot les noves tecnologies de la informació, estan propiciant l'aparició d'uns tipus de 
serveis en els quals el discrecional vol i en certa manera aconsegueix competir amb el 
regular més enllà del que preveu la llei, i sense control ni subvenció per part de 
l'administració; per exemple recollint viatgers en els aeroports com si fossin un taxi 
col·lectiu, quan els viatgers han comprat via web aquest servei al mateix temps que el vol 
de baix cost. 

 

2.11.3.El transport discrecional en estudis de l’ATM 

El pdM 2007-12 i els estudis instrumentals posteriors aporten dades que permeten situar la 
magnitud del transport discrecional en el context del transport públic metropolità per 
carretera. A la taula 2.11.3 es pot comprovar que pel que fa a viatgers*km i a nombre de 
vehicles, els serveis discrecionals superen els regulars, ja que suposen en tots dos casos 
més del 58% del total. L’any 2010 els serveis discrecionals van realitzar 136 M€ 

vehicles*km sobre un total de 263 M (51%) del conjunts de serveis d’autobús. En canvi pel 
que fa al nombre d’usuaris la xifra és molt  inferior. Cal apuntar, però, que la dada de 
viatgers discrecionals està de ben segur infradimensionada i cal realitzar un estudi amb 
major detall per obtenir uns valors més ajustats. Per tant, tot i tractar-se d'un sector i uns 
serveis poc coneguts, l’impacte sobre el medi ambient i en el trànsit de la xarxa viària és 
molt rellevant. 

 

Taula 2.11.3. 

Pes del transport discrecional públic per carretera a la RMB, anys 2004-2010 

  M. viatgers* km M viatgers vehicles 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Total bus 4.391 4.517 349 352 4.620 5.826 

Discrecionals 2.887 2.705 21,9 18 2.900 3.431 

% sobre total 66% 59% 6% 5% 63% 58% 

L'administració de transports només disposa d’informació directa sobre el nombre 

d'empreses, i indirectament pot arribar a conèixer el nombre de vehicles que aquestes 
empreses tenen. Es constata, doncs, la poca informació existent sobre el transport 
discrecional que posa de rellevància la necessitat d’aprofundir en aquest aspecte en 
estudis posteriors.  

Per a l' "Estudi dels Costos socials i ambientals de la mobilitat a la regió metropolitana de 
Barcelona per a l'any 2010" s'estimà que a l' RMB hi havia un total de 3.431 autobusos i 
autocars discrecionals. Observi's que es un nombre superior al d'autobusos  de línies 
regulars, la qual cosa indica clarament que encara que el nombre de viatgers transportats 
pels serveis discrecionals es molt menor que els dels regulars, el nombre d’autobusos i 
viatgers·km indiquen que l’impacte econòmic pot ser d’una magnitud semblant.   

Font: TES. DGTM. 
Aparcaments i punts de càrrega de turistes a Barcelona 

Font: ATM. 

http://2.11.3.el/
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 IMPORTÀNCIA DEL SECTOR: Tot i tractar-se d'un sector i uns serveis poc coneguts i 

reconeguts, pel que fa a viatgers*km i a nombre de vehicles, els serveis discrecionals 
superen els regulars. Així doncs, cal considerar que el seu impacte sobre el medi 
ambient i en el trànsit de la xarxa viària és molt rellevant i cal potenciar-ne la 
participació en les polítiques de mobilitat sostenible. 

 MESURES PREVISTES: El Pla d’acció dels serveis discrecionals realitzat l’any 2007 

encara té mesures per implementar. Cal avançar en la seva execució tot definint les 
prioritats a dur a terme. Entre les mesures previstes destaca millorar la comunicació 
amb el sector amb la creació d’una taula de discussió i treball, el suport en la formació 

professional de conductors, la planificació i execució d'infraestructures de suport 
(estacionament i regulació dels itineraris). 

 PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT: De cara a una millor planificació de la incidència 
de la mobilitat dels autobusos discrecionals en l’àmbit urbà seria convenient que es 

tinguessin en compte en els plans de mobilitat urbana, sobretot dels municipis amb 
força mobilitat turística i escolar. 

  

 
 

 
 

 INFRAESTRUCTURES I NOVES TECNOLOGIES: Pel que fa a l’ús de determinades 

infraestructures o l’aplicació de noves tecnologies en el sector, tant sigui d’aparcament 

o parada, de prioritat de pas o de gestió de flotes seria convenient crear un grup de 
treball específic amb representants del sector i de l’administració local i autonòmica. 

 COMBUSTIBLES ALTERNATIUS: Des del punt de vista ambiental i del parc de 
vehicles, és recomanable una estratègia específica per als autocars i autobusos 
discrecionals, ja que en aquest sector on l'administració té molt poca intervenció no 
s'ha produït el mateix esforç inversor per introduir combustibles alternatius.  

 SERVEIS REGULARS: De cara a garantir un esforç continu en la millora de l’eficiència 

i la reducció dels impactes ambientals seria convenient utilitzar la via promoguda per la 
direcció General de qualitat ambiental de promoure el distintiu de garantia de qualitat 
ambiental de flotes de vehicles. 

 
 
 

 
 

 
 

DISCRECIONALS - conclusions 
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2.12. Transport de mercaderies 

Aquest apartat recull les particularitats del sector del transport de mercaderies i les 
infraestructures de transport adreçades específicament a aquest transport, partint de la 
informació recollida a l’informe “Actuacions estratègiques al sector de mercaderies 
(Transfer,  2012). A l’apartat 2.5 d’aquesta Diagnosi ja s’han presentat les dades principals 

sobre la mobilitat de mercaderies a la RMB, fent atenció als fluxos principals, la distribució 
modal i la seva distribució sobre el territori. 

La crisi econòmica ha fet recular l’activitat del transport de mercaderies a nivells de 2003-
2004 aproximadament. El retrocés ha estat especialment intens en el transport relacionat 
amb el sector de la construcció i en el transport de mercaderies de curta distancia, és a dir 
aquell més característic dels entorns metropolitans.  

En aquesta situació sobrevinguda, els escenaris tendencials del PDM 2008-2012 no s’han 

acomplert pel que fa al transport viari, ni tampoc pel que fa al transport ferroviari. 

Gràfic 2.12.1.  
Evolució de l’activitat segons el tipus de servei i el desplaçament de vehicles 

pesats 

 

Font: “Observatorio de actividad del transporte de mercancías por carretera en vehículos pesados.” Març de 2012 

 

L’escala metropolitana en les polítiques de transport de mercaderies 

La mobilitat de mercaderies es realitza en àmbits metropolitans supralocals, on l’escala 

metropolitana és especialment idònia per aplicar moltes de les polítiques vinculades a 
aquest sector. No obstant, aquesta és una escala en què encara s’ha treballat poc, tant a 

l’estudi com en la implementació de polítiques públiques. 

Figura 2.12.1.  
Cadena logística tipus i el seu àmbit d’implantació territorial 

 

 
Àmbit extra metropolità 

Àmbit metropolità (sovint) 

Àmbit metropolità Àmbit local 

  

Font: Transfer 

La distribució urbana i metropolitana de mercaderies és la última fase de cadenes 
logístiques que tenen una incidència en el transport en les zones metropolitanes i més 
enllà. A més és el resultat de la interacció de diversos agents amb lògiques i interessos que 
s’encavalquen: carregadors i fabricants, comerç, operadors logístics i distribuïdors, 

professionals del transport, altres activitats industrials i professionals que es desenvolupen 
a les ciutats, indústria, administracions locals i administracions supralocals. Cal conèixer les 
característiques, la operativa i l’entorn competitiu d’aquests actors per dissenyar polítiques 

per a la mobilitat de mercaderies ajustades, eficients i equilibrades.  

Àmbit metropolità Àmbit local Àmbit extra metropolità 
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Gràfic 2.12.2.  
Consum energètic a l’RMB per tipus de vehicle (2010) 

 

Font: Transfer 

Una política de gestió de la mobilitat de mercaderies pot incidir de manera significativa en 
termes econòmics, socials, ambientals, de qualitat de vida, de seguretat i salut, etc... Una 
especial atenció mereixen els aspectes ambientals en la mesura que el transport de 
mercaderies suposa el 40% del consum energètic de la mobilitat a l’RMB, amb especial 

incidència dels vehicles lleugers.(Gràfic 2.12.2) 

 

Actors i context competitiu de la mobilitat urbana i metropolitana de mercaderies  

La mobilitat de mercaderies és la suma de l’activitat de tipus d’operadors molt diferents 

(distribució al gran consum, distribució capil·lar al comerç detallista, paqueteria i 
missatgeria, alimentació i begudes, instal·ladors i muntadors, serveis professionals 
diversos, recollida i gestió de residus, etc...).  

Els operadors logístics, els distribuïdors i els professionals del transport són actors clau en 
la mobilitat de mercaderies. Es tracta d’actors que operen actualment en un entorn molt 

competitiu a causa del minifundisme empresarial, la subcontractació generalitzada i un 
excés de capacitat, agreujat per la crisi econòmica. La gran atomització en aquest col·lectiu 
dificulta a les administracions de trobar una interlocució rellevant i assolir majors nivells 
d’implicació en els processos de diàleg i participació. En aquest sentit, s’han detectat les 

següents disfuncions: 

 La utilització de  vehicles de menys de 3,5 Tm en la distribució urbana és hegemònica. 
No sempre l’elecció d’aquest tipus de vehicle té a veure amb la dimensió òptima per 
realitzar l’activitat sinó amb les possibilitats d’accés a una ocupació per part de 

persones amb baix nivell formatiu i amb escassa capacitat econòmica, ja que per sobre 
d’aquest tonatge les barreres administratives i econòmiques d’accés a la professió són 
molt més altes. En alguns casos, l’ús de vehicles de més capacitat podria reduir el 

nombre d’operacions i l’impacte ambiental i afavoriria una major professionalització del 

sector.  

 El comerç –seguit per la restauració- continua sent el gran usuari de la mobilitat urbana 
de mercaderies i, per tant, l’evolució, la ubicació, els horaris i altres aspectes que 
incideixin en el comerç incidiran de manera directa en la distribució urbana. Malgrat les 
noves formes comercials, el comerç tradicional continua tenint un pes predominant a 
l’RMB, on s’ha mantingut en gran mesura un model de comerç de proximitat. Aquest 

sector afronta reptes de transformació molt importants els propers anys que tindran 
incidència molt significativa en la mobilitat de mercaderies, en especial el comerç 
electrònic. No obstant, la magnitud i incidència d’aquest impacte encara és difícil 

d’avaluar.  

 La distribució al sector de l’hosteleria i la restauració (HORECA) presenta unes 
característiques operatives diferenciades a les del sector del comerç, no sempre prou 
ben identificades per algunes administracions. 

Tot i l’èmfasi que sovint es fa en el transport de mercaderies, la major part dels vehicles 

industrials i comercials que circulen per les ciutats no estan vinculats directament a 
activitats de transport sinó a d’altres activitats professionals i empresarials. Aquestes 

activitats són una realitat molt diversa i relativament poc estudiada per part de les 
administracions amb competències sobre el transport i la mobilitat i és possible que no 
sempre s’hi estiguin donant respostes adequades.  És previsible, a més, que aquestes 

activitats cada cop creixin més com a reflex de la terciarització de l’activitat econòmica.  

El transport de mercaderies entre polígons industrials és una altra realitat ben poc 
coneguda però amb una gran rellevància sobre la mobilitat i sobre el propi teixit industrial. 
Per les seves pròpies característiques, aquesta mobilitat entre polígons rep una escassa 
atenció per part de la majoria d’ajuntaments, però en canvi genera fluxos importants de 
gran rellevància a escala metropolitana.  

 

La informació disponible 

L’elaboració de polítiques de mobilitat de mercaderies es veu dificultada enormement pel 

fet que la informació disponible és escassa i sovint inadequada. Tot i que  es disposa des 
de l’any 2013 d’un Observatori de la logística elaborat per CIMALSA, probablement el recull 
més exhaustiu i complet de dades sobre els sectors del transport i la logística, de tota 
manera, pel que fa a la mobilitat, les fonts utilitzades necessiten millorar la seva fiabilitat 
estadística i sistematitzar les principals variables d’aquesta activitat, al contrari del que 
passa amb la mobilitat de persones que sí que disposa d’observatoris amb un grau de 

fiabilitat estadística més elevada. Això es deu, en part, al caràcter principalment privat 

Turisme	
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Motocicletes	i	
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d’aquesta activitat econòmica en un context molt competitiu, i en part al fet que el transport 
de mercaderies i la circulació és una competència sobre la qual pivoten diferents àmbits de 
l’Administració de l’Estat, de la Generalitat i dels ajuntaments.  

 

Gràfic 2.12.3.  

Comparació entre vehicles industrials matriculats i autoritzacions de transport 

 Font: Transfer 

 

A la Província de Barcelona hi havia matriculats l’any 2010 un total de 529.530 camions i 

furgonetes, un 34,64% més que deu anys abans. Aquestes xifres no inclouen els vehicles 
d’ús industrial i comercial tipus turisme, el nombre dels quals es desconeix. Gairebé la 
meitat (259.493) eren furgonetes i furgons de menys de 3,5 Tm. Els segueixen a poca 
distancia els camions de menys de 3,5 Tm (228.241). Aquesta darrera tipologia de vehicles 
–que permet transportar volums més grans- ha duplicat el seu nombre els darrers deu 
anys, mentre que les furgonetes només han crescut un 4,23% en aquest període. El 
nombre de caps tractors (tràilers) ha crescut un 55,5% aquests deu anys i el nombre de 
camions rígids de més de 3,5Tm ho han fet en un 14%. 

El registre d’autoritzacions de transport i còpies certificades que gestiona la Generalitat 

recull només una part  petita del parc de vehicles (els de més de 2 Tm en transport públic i 
els de més de 3,5 Tm en transport privat). Per aquest motiu no es disposa de gaire 
informació dels vehicles lleugers que són els hegemònics en la distribució urbana i en 
moltes altres activitats industrials, comercials i professionals alienes al transport. 

Entre les empreses amb autorització de transport s’observa una gran atomització, ja que el 

70% de les empreses té un sol vehicle, que s’accentua en les empreses amb llicencia per 

al transport lleuger (només 29 empreses amb llicencia MDL a Catalunya tenen més de 10 
vehicles i cap no en disposa de més de 60). 

S’observa una progressiva introducció dels vehicles amb motors menys contaminants (Euro 

IV i Euro V), si bé la modernització de les flotes s’ha ralentit notablement a conseqüència 

de la crisi. En termes generals els camions més petits –i per tant els utilitzats en distribució 
capil·lar- tendeixen a tenir major antiguitat que els camions més grans.  

La “Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera” (EPTMC) és l’únic 

instrument que permet estimar els fluxos de vehicles de transport de mercaderies 
mitjançant vehicles pesats, establir matrius origen/destinació, estimar el grau d’activitat del 

sector i la classe de mercaderia transportada. Malauradament, la EPTMC no recull els 
vehicles lleugers i  l’àmbit mínim pel que està publicada és a nivell de comunitat autònoma. 
No obstant una experiència pilot d’explotació de les dades brutes de l’EPTMC per l’àmbit 

de Catalunya realitzada per el TES el 2009 va permetre  donar informacions molt útils de 
cara a identificar les principals tendències en el transport en el conjunt del país i a conèixer 
les tendències del sector.  

L’esmentada explotació fa referencia a dades del 2007 i, per tant, anteriors a la crisi. 

Algunes de les conclusions més significatives són: 

 Més del 50% de les mercaderies que es mouen a Catalunya tenen origen a la RMB  

 El 85% de les mercaderies amb origen a la RMB tenen destinació a la pròpia regió 
metropolitana, són mobilitat interna.  

 La importància dels materials de construcció, de la paqueteria i la càrrega fraccionada 
en el conjunt de moviments. 

 La distància mitjana dels desplaçaments s’ha reduït del de 81 a 73 Km. 

 El 50% dels moviments interns són desplaçaments en buit, un percentatge que es 
manté estable. 

 El 70% de les operacions internes i el 90% de les externes són externalitzades. 

D’altra banda, l’Observatori de la logística permet analitzar les cadenes bi-modals i 
multimodals, informació que no apareix a les fonts estadístiques primàries de cada mode.  

En el context micro, cal dir que es té molt poc coneixement real de les rutes utilitzades en la 
distribució capil•lar a les ciutats. Els dispositius GPS embarcats poden permetre en un futur 

conèixer millor aquesta realitat a partir del seguiment de casos reals.  

Finalment, pel que fa a les dades de transport ferroviari, aquestes són relativament 
opaques i encara més a partir de la liberalització en la mesura que suposen informació 
d’interès comercial per als operadors. 
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Les polítiques locals en relació a la mobilitat de mercaderies 

En general, els ajuntaments han prestat relativament poca atenció a la mobilitat de 
mercaderies, excepte en els casos en què generava conflictes. Els Plans de Mobilitat 
Urbana que han realitzat la majoria d’ajuntaments importants tendeixen a prestar una 

atenció marginal i sovint molt superficial a la mobilitat de mercaderies. 

Les reglamentacions locals sobre la circulació de vehicles de transport de mercaderies i la 
càrrega i descàrrega estan disperses en normatives amb rang jurídic diferent i divers nivell 
de difusió de cara als interessats: ordenances, reglaments, decrets, senyals de trànsit, 
normes específiques d’òrgans descentralitzats, etc. La disparitat normativa entre diferents 

municipis afecta de manera diferent els transportistes. Aquells amb zones de repartiment 
petites acaben coneixent bé les reglamentacions a la seva zona; en canvi per a aquells 
operadors forans o que treballen amb zones de repartiment d’àmbit supramunicipal, es 

generen situacions d’ inseguretat jurídica. 

Les limitacions genèriques de pes, com a instrument per restringir la circulació de vehicles 
de transport en determinades zones dels cascs urbans, semblen mesures desajustades als 
objectius desitjats i d’altra banda deixen sovint en situació d’alegalitat alguns vehicles 

habituals en la distribució a supermercats i establiments de restauració. 

Figura 2.12.2.  

Senyals de restricció de vehicles pesats 

    
 

Font: Transfer 

La posició respecte la descàrrega nocturna dins el casc urbà és diversa i es detecten 
nivells de sensibilitat molt dispars entre diversos municipis. Actualment les definicions 
d’horaris diürn i nocturn entre ajuntaments varia així com els límits de contaminació 
acústica acceptables.  

No tots els operadors són susceptibles de realitzar la distribució nocturna (p.e. sí en el cas 
de la gran distribució, però no en la paqueteria exprés). Entre els operadors interessats, la 
preferència són les franges horàries de vespre i primeres hores del matí i no tant el període 
nocturn estrictament.  La logística nocturna és una oportunitat evident per optimitzar l’ús de 

les infraestructures i de l’espai urbà. 

Pel que fa als instruments de planejament urbanístic per a noves zones industrials i 
comercials que els ajuntaments puguin desenvolupar, actualment, no s’incorporen els 

aspectes relatius amb la mobilitat de mercaderies i amb la càrrega i descàrrega. En alguns 
casos, per desconeixement de l’operativa de les mercaderies, s’adopten solucions que la 

penalitzen de manera innecessària. 

Els ajuntaments perceben un menor nivell de conflictivitat en relació a la mobilitat de 
mercaderies del que succeïa abans de la crisi econòmica. Aquesta situació de menor 
pressió suposa una bona oportunitat per a coordinar polítiques. Atès que el transport de 
mercaderies sovint es realitza en àmbits que superen un municipi, l’harmonització, la 

simplificació normativa i la seguretat jurídica són objectius desitjables a escala 
metropolitana.  

Molts ajuntaments metropolitans han estat actius compartint projectes i experiències amb 
altres ciutats europees. En general les experiències europees analitzades s’han focalitzat 

en l’ “última milla” i no han considerat de manera global les cadenes logístiques. Tampoc 
no són habituals les experiències adreçades a la logística en les zones industrials fora dels 
nuclis urbans i, a més, hi ha molt poques iniciatives que es focalitzin en la coordinació 
intramunicipal. 

Cal tenir en compte que experiències que poden haver funcionat en ciutats d’escala mitjana 

i petita no són traslladables a una realitat metropolitana complexa com Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. Així mateix cal ressaltar l’altíssima mortalitat de projectes innovadors al 

cap de poc temps i la necessitat que els projectes incorporin un pla de negoci  que 
n’asseguri la viabilitat més enllà de la subvenció europea. 

 

Concertació i coordinació 

Alguns ajuntaments metropolitans, especialment els més grans, han endegat processos de 
diàleg i concertació en matèria de transport de mercaderies, però encara hi ha molt 
desconeixement entre les dues parts. Així mateix, no sempre les interlocucions en aquests 
processos són fàcils, per la fragmentació del sector del transport afegida a la necessitat 
d’incorporar altres sectors com el comerç, l’hostaleria o diversos gremis professionals amb 

interessos contraposats.  

La concertació amb els sectors implicats per a la regulació de la mobilitat de mercaderies 
hauria de suposar: 

 Que les administracions oferissin a les empreses i professionals mesures que 
afavoreixin competitivitat empresarial, la capacitació professional i un entorn regulatori 
simplificat, estable i tan homogeni com sigui possible. 

 Que empreses i professionals es comprometessin a incorporar mesures que redueixin 
l’impacte ambiental del transport i a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r107.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r203.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r204.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r205.svg?uselang=es
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2.12.1. Trànsit i infraestructures viaries 

L'efecte de la crisi econòmica es reflecteix clarament en l'evolució del trànsit, decreixent 
cada any, i d'una manera més acusada per als vehicles pesants, fet que ha derivat en la 
reducció dels problemes de congestió (vegeu apartat 2.8). L’any 2010, el percentatge de 

trànsit en congestió a l'hora 100 (nivell de servei E i F) passa del 28,4% al 25,9% en vies de 
4 o més carrils i del 36,7% al 35,0% a la resta de vies. Es detecta un major nivell de 
congestió a la xarxa de carreteres que a la d'autopistes, i com a les carreteres disminueix 
amb menys intensitat. 

La crisi ha deixat també mig aturades algunes obres viàries importants per a l'activitat 
econòmica, i això vol dir tant el trànsit de vehicles pesants com l'accessibilitat de tot tipus 
de vehicles a algunes àrees industrials, les infraestructures viàries més importants són el 
Quart Cinturó o Ronda del Vallès i els accessos al Delta del Llobregat, especialment la 
connexió A-2 / AP-7 a Castellbisbal i el nou vial 2+2 accés sud al Port de Barcelona. (vegeu 
Mapa 2.7.8 a l’apartat sobre la Xarxa viària) 

Pel que fa al Quart Cinturó (o ronda del Vallès), la mobilitat al Vallès, tant de lleugers com 
de pesants, té molt a veure amb la forta implantació industrial. A causa de l'existència d'un 
sol eix estructurant horitzontal (A-7/B-30), es produeixen importants fluxos en sentit vertical 
per anar a buscar aquesta via, carregant per tant les verticals (C-58, C-59 ...) o les petites 
carreteres comarcals, i donant lloc a congestió i a itineraris més llargs del que seria 
desitjable. 

Al Delta hi ha la concentració més gran de Catalunya d'instal•lacions logístiques i de 
transport; per tant, el bon funcionament d’aquest corredor és clau per a l’eficiència del 

sistema logístic metropolità. En aquest àmbit es concentra una sèrie de projectes viaris que 
ja tenen projecte redactat i fins i tot obres en curs; tots ells són importants i caldria no 
aturar-ne i fins i tot impulsar-ne l'execució. En destacarem els següents:  

 Connexió A-2 / AP-7 a Castellbisbal: Obra molt avançada però aturada per la 
crisi, no es preveu que s'acabi abans del 2016. Important per racionalitzar tràfics 
que actualment es veuen condicionats per la presència del peatge de Martorell. 

 Nou vial 2+2 accés sud al Port de Barcelona, amb estudi informatiu conjunt amb 
l'accés ferroviari aprovat des del 2007 i projecte constructiu en redacció des del 
2008, probablement quasi acabat. Serà una obra cara i complexa en alguns 
trams amb dos nivells superposats: viari i ferroviari. Es debat si ha de ser 
d'accés exclusiu al Port, com vol fer el Ministeri, o podria tenir algun accés cap a 
la Zona Franca per aprofitar millor la inversió.  

En relació als efectes sobre la mobilitat a l’RMB de la implantació de la política de tarificació 

per ús de les infraestructures (Eurovinyeta) que preconitza la Unió Europea, es considera 
que cal evitar el risc de desviaments de trànsit indesitjats des de la xarxa principal, objecte 
de tarificació, a la secundària sense tarificació, per la qual cosa caldrà avaluar amb molta 
cura l’impacte de les diferents alternatives sobre la mobilitat i la xarxa viària. Aquest nova 

tarificació, en cas d’implantar-se, hauria de tenir molt en compte els temes ambientals, de 
manera que afavoreixi els vehicles més poc contaminants. 

2.12.2. Transport ferroviari 

Aconseguir el rellançament del transport de mercaderies és un repte cabdal que està tenint 
un cert èxit a l'Europa Central, però que per ara té dificultats a França i més al sud, 
incloent-hi Espanya. Els tres aspectes claus per al rellançament del transport ferroviari són: 

 La "qualitat" del solc ferroviari: els problemes de capacitat i congestió de la xarxa 
ferroviària són crítics a l'Europa Central, més que a Espanya, on els tràfics 
ferroviaris en bona part de la xarxa són molt febles. A Espanya, en aquests 
moments, l'aspecte crític és segurament la llargada màxima del trens, que 
rarament pot superar els 550m ja que no es disposa de vies de càrrega ni 
d'apartat en les estacions superiors a aquesta longitud. Cal avançar cap a 
l’estàndard mínim europeu de 750m. 

 El transport de mercaderies es mou en un context molt competitiu, on la 
carretera juga amb avantatge des de fa anys. Per això l’operació de les 

terminals amb una eficiència màxima és un aspecte clau per a un operador 
intermodal. Aquest tindrà, doncs, el màxim interès perquè això sigui així, fent 
l’operació per si mateix o encomanant-lo a un tercer si no té prou volum. 

 El "joc net" per part de les companyies públiques  A Europa, les companyies 
públiques d'alguns països fins i tot han abandonat el transport de mercaderies, 
en el sentit de segregar aquesta activitat i integrar-la en altres companyies, 
públiques o privades, d'abast europeu. Aquest es el cas de l'holandesa NS. En 
canvi, a Espanya la divisió de mercaderies de Renfe ha mantingut amb 
dificultats la quota de mercat enfront de les privades, però a base de perdre 
diners, de manera que trenca el principi de lliure competència de les directives 
europees. 

La reestructuració de Renfe Operadora plantejada recentment pel Govern de l’Estat podria 

suposar un pas de gegant en aquesta direcció. 

Pel que fa a la xarxa ferroviària metropolitana, tal com s’ha apuntat ja en l’apartat 2.8, la 

prioritat és l'accés al Port (vegeu Figura 2.8.4). La construcció de noves terminals 
ferroviàries, més grans i eficients, hauria de ser una conseqüència de l'augment de la 
demanda ferroviària, i no a l’inrevés, i això ho ha d'aconseguir el ferrocarril millorant la seva 
competitivitat. La recomposició del mapa metropolità de terminals (Granollers, La Llagosta, 
Can Tunis, Morrot i ZAL Prat) és un procés que s’haurà de fer de manera ordenada, 

seguint un full de ruta que garanteixi en tot moment que no es perden instal·lacions sense 
tenir les noves operatives i donant servei a les diferents tipologies de càrregues. 
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2.12.3. L’activitat logística a l’RMB 

L’activitat logística no té un reflex estadístic ni urbanístic específic, la qual cosa fa difícil de 
conèixer-ne la seva realitat de manera comprensiva. D’altra banda, sovint no està 

contemplada específicament en el planejament territorial i urbanístic, i quan ho està, és 
sovint de manera restrictiva. 

La implantació logística a l’RMB està molt concentrada en un nucli central definit com el  
Barcelonès i el municipi del Prat  i, en segon lloc, al Vallès Occidental. Aquestes dues 
zones són també on més ha crescut la dotació de magatzems en el període de crisi 2008-
2012. Les altres dues zones amb major dotació logística són la resta del Baix Llobregat i el 
Vallès Oriental. La proximitat a les grans zones industrials i de consum, així com la 
proximitat al Port i a l’Aeroport són els principals factors de localització de les activitats 

logístiques.(Taula 2.12.1) 

Taula 2.12.1.  
Distribució de la superfície total de magatzem 

 2008 Total % 2012 Total % 
Variació 
08-12 % 

Alt Penedès 269.954 6,5 287.300 6,7 6 
Baix Llobregat 771.559 18,6 602.024 14,0 -22 
Barcelonès | El Prat 1.055.188 25,4 1.296.396 30,1 23 
Garraf 12.000 0,3 9.000 0,2 -25 
Maresme 73.870 1,8 84.370 2,0 14 
Resta província 320.504 7,7 336.859 7,8 5 
Vallès Occidental 1.068.993 25,8 1.159.587 26,9 8 
Vallès Oriental 574.994 13,9 528.769 12,3 -8 
Total 4.147.062 100,0 4.304.305 100,0 4 

Font: Transfer 

Els alts preus del sòl abans del 2008 van comportar un allunyament progressiu de les 
activitats logístiques del centre de gravitació metropolità, i això va ocasionar uns majors 
costos ambientals en termes de transport, especialment en activitats d’alta rotació i de 

distribució pel gran consum al mercat metropolità. Hi ha indicis que aquesta tendència ha 
minvat arran de la reducció de preus immobiliaris i que les activitats logístiques tornen a 
acostar-se al nucli central.  

A escala metropolitana es planteja el repte d’identificar objectivament les necessitats 

d’espais logístics del Port de Barcelona un cop estiguin plenament operatives les noves 

terminals (Hutchinson, etc...) i recollir adequadament aquestes necessitats en el 
planejament territorial, urbanístic i d’infraestructures (Pla Director Urbanístic metropolità). 

La proximitat del Port al centre de la ciutat és un actiu, però també una amenaça a 
l’operativa portuària en la mesura que alguns usos portuaris tenen un encaix incòmode en 

un punt amb una centralitat tan alta. 

No tota l’activitat logística es realitza en naus. Hi ha activitats logístiques, amb un important 

potencial de generació de mobilitat de vehicles, que es realitzen en plataformes singulars: 
campes de vehicles, campes de ferralla, sitges, dipòsits d’hidrocarburs, etc. En particular 

les campes d’automòbils són instal·lacions que requereixen una atenció especial pel seu 
impacte territorial, les possibilitats d’intermodalitat i la seva vinculació a la industria de 

l’automòbil. 

 

2.12.4. Impacte de les noves tecnologies 

Les noves tecnologies (sistemes de gestió de flotes, de posicionament i localització) cada 
cop estan més esteses entre empreses i professionals del transport, tot i que encara  ho 
estan relativament poc en els que fan la distribució capil·lar, especialment entre els petits 
distribuïdors. Cal, per tant, afavorir la difusió de les tecnologies entre aquests col·lectius, 
especialment a través de mecanismes de formació i sensibilització. 

La cartografia digital és la base sobre la qual treballen tant els sistemes de localització, i 
posicionament com els d’optimització de rutes. La fiabilitat i precisió d’aquesta cartografia 

es fonamental per trobar les destinacions i per utilitzar el millor camí per arribar-hi. Aquesta 
fiabilitat sovint és menor a les zones industrials que a les zones residencials en nucli urbà. 
En aquest entorn cada cop més digital, l’atenció de les administracions en matèria de 

senyalització s’haurà d’orientar cada cop més en aquesta línia. Cartografia i integració de 
dades de transit provinents de diferents fonts públiques i privades també són elements clau 
per al desenvolupament de Sistemes de Transport Intel·ligent que poden esdevenir 
essencials per millorar la fluïdesa del trànsit i reduir temps i distància de desplaçaments. 
Altres tecnologies com la sensorització poden esdevenir molt útils per a una millor gestió de 
les zones de càrrega i descàrrega. 

També estan apareixent en el mercat un ampli nombre de tecnologies que permeten 
avançar en una major eficiència energètica en el transport de mercaderies que no sempre 
són prou ben conegudes per part de les empreses i el professionals del transport (sobretot 
petites empreses i autònoms).  

En períodes de restriccions pressupostàries, la capacitat de les administracions per 
finançar iniciatives infraestructurals hard serà molt difícil si no compten amb un model de 
negoci sòlid i/o la participació de socis privats. La prioritat no haurà de ser de fer més 
infraestructura sinó l’optimització de l’ús de l’existent, mitjançant solucions tecnològiques 
(senyalització, sensorització, sistemes de transport intel·ligent), juntament amb reformes 
administratives i de gestió (CiD nocturna, port 24x365, punts d’entrega de paqueteria, etc...) 

i la utilització de nous materials. Els nous projectes hauran també de prioritzar el cost i la 
sostenibilitat econòmica a mitjà i llarg termini. 
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Figura 2.12.3.  
Exemples d’aplicació de noves tecnologies en el transport de mercaderies 

   

Font: Transfer 

En definitiva, les polítiques de mobilitat de mercaderies en els propers anys hauran de 
passar del paradigma hard (infrastructural), al paradigma soft (solucions intel·ligents) i eco 
(eficiència energètica). 
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MERCADERIES - conclusions  
 

 ESCALA TERRITORIAL: La lectura de les dades existents fa evident la idoneïtat d’una 

escala metropolitana en les polítiques de transport de mercaderies, motiu pel qual és 
necessari també el desenvolupament de nous estudis. L’escala metropolitana és l’àmbit 

idoni per aplicar polítiques; tanmateix, en aquesta escala encara s’ha avançat poc en la 
implementació d’accions. 

 CONEIXEMENT DEL SECTOR: El coneixement de l’entorn operatiu de cada tipologia 
d’activitats afavorirà una interlocució més precisa i més informada entre administracions 
i operadors i possibilitarà el disseny de polítiques d’ordenació o regulació més ajustades 

a la realitat dels sectors. 

 FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS: Es tracta d’un sector que treballa amb fortes 
pressions competitives, minifundisme empresarial i precarietat ocupacional i formativa 
de molts dels seus professionals. Això fa necessari promoure la formació dels seus 
professionals. És previsible que aquest tipus d’activitats cada cop creixin més com a 

reflex de la terciarització de l’activitat econòmica i la transformació del comerç i el 
comerç electrònic en una magnitud encara difícil de preveure. 

 ACTIVITAT INDUSTRIAL I MOBILITAT: Cal millorar específicament el coneixement de 
la mobilitat vinculada a l’activitat industrial, també per part dels ajuntaments ja que el 
transport de mercaderies entre polígons industrials és una realitat escassament 
coneguda però de gran rellevància. 

 TRANSPORT FERROVIARI: Les claus per al creixement del transport ferroviari són la 
qualitat del solc, els terminals eficients i la competència lleial de l’operador públic. A 
escala europea  destaquen la consolidació del lliure accés a la infraestructura, en teoria 
mitjançant una separació estricta entre infraestructura i serveis (tot i que a la pràctica 
això no es tan clar) i la integració de la cadena logística per oferir un servei integrat i 
fiable al client. 

 NOVES INFRAESTRUCTURES: A escala metropolitana, les noves infraestructures 
previstes haurien de  permetre l’augment de la capacitat ferroviària i l’increment de la 

competitivitat. Però amb això, no n’hi ha prou si no s’impulsa a més la recomposició 
ordenada de l’oferta de terminals, amb noves terminals ferroviàries, més grans i 

eficients, que haurien de ser conseqüència de l'augment de la demanda ferroviària. Per 
ella mateixa, la construcció de noves infraestructures no obre nous mercats per al 
ferrocarril sinó que cal captar activament nous clients amb gran demanda. 

 

 

 ACTIVITAT LOGÍSTICA: L’aparent aturada de la dispersió territorial de l’activitat 

logística a conseqüència de la crisi immobiliària podria permetre una reducció de les 
tn/km a l’àmbit de la RMB. 

 PLANS DE MOBILITAT: Cal més atenció a les mercaderies en els Plans de Mobilitat 
Urbana, en els instruments de planejament urbanístic i en els propis projectes urbans. 
Es tendeix sovint a incloure l’activitat logística només de manera restrictiva. Cal que el 
planejament territorial i urbanístic identifiqui i contempli les necessitats logístiques 
actuals i futures, especialment les derivades de l’ampliació del Port.  

 NORMATIVA LOCAL: Les reglamentacions locals es presenten disperses en normatives 
amb rang jurídic diferent i diferent nivell de difusió de cara als diferents agents, en bona 
part activitats econòmiques i professionals a banda del transport en un entorn molt 
divers. Entre d’altres, caldria establir una reflexió d’àmbit municipal i/o metropolità en 
relació a les regulacions locals sobre circulació i CiD.   

 COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA: L’abast metropolità d’aquestes activitats recomana 
també la coordinació de polítiques locals. Alguns ajuntaments metropolitans, 
especialment els més grans, han endegat processos de diàleg i concertació en matèria 
de transport de mercaderies. La fragmentació del sector del transport i dels diversos 
sectors involucrats no hi ajuda. Només a una escala més àmplia que l’estrictament local 

és possible aconseguir la participació d’aquest ampli ventall d’agents. La menor pressió 

de la mobilitat de mercaderies suposa una bona oportunitat per a coordinar polítiques a 
escala metropolitana. 

 CONTEXT METROPOLITÀ: Cal que els projectes urbans relatius a la mobilitat de 
mercaderies s’adeqüin a una realitat metropolitana complexa i siguin viables en el 
temps. Les experiències europees, en què molts ajuntaments han participat, s’han 

focalitzat en general en l’“última milla” i no han considerat de manera global les cadenes 

logístiques. Cal considerar que aquestes experiències no sempre són traslladables a 
una realitat metropolitana complexa com la RMB.  

 NOVES TECNOLOGIES: Les noves tecnologies (sistemes de gestió de flotes, de 
posicionament i localització) cada cop estan més esteses entre empreses i professionals 
del transport, tot i que encara  ho estan relativament poc en els que fan la distribució 
capil·lar, especialment entre els petits distribuïdors. 
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2.13. Centres generadors de mobilitat 

Per a l’anàlisi de la mobilitat a nivell metropolità resulta important identificar aquells 

principals centres generadors de mobilitat, tant els que generen importants moviments de 
persones - per mobilitat laboral o per altres raons (educatius, sanitaris, oci, …)- com els 
lligats a la distribució de mercaderies (indústries, centres logístics, centres comercials, …).  

La Regió Metropolitana de Barcelona ha experimentat les darreres dècades un procés de 
dispersió de l’activitat econòmica, no només del sector industrial sinó també del sector 
serveis. Aquest procés ha contribuït a l’increment de la distància mitjana de desplaçament i 

ha generat un increment important de la mobilitat individual en vehicle privat. Aquest 
apartat se centra en l’anàlisi de les polítiques de mobilitat específiques per a aquests 
àmbits a través dels Plans Específics i els Plans de Desplaçaments d’Empresa. Els 
continguts d’aquest apartat s’han elaborat a partir de l’informe “Actuacions estratègiques de 
mobilitat als polígons industrials i als Centres Generadors de Mobilitat a l’àmbit de l’RMB 

(Mcrit, 2012). 

La distribució dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) està estructurada al voltant dels 

grans nuclis de població i al llarg de les principals vies i nodes de comunicació viaris, 
ferroviaris i portuaris. Destaca la concentració de polígons i activitats econòmiques en els 
eixos de la segona corona metropolitana i les seves extensions (AP-7, A-2, C-58, C-16, C-
17) així com en el Delta del Llobregat i les principals vies de comunicació del Baix 
Llobregat. Dins d’aquests sectors d’activitat econòmica, s’haurà de tenir en compte, 

especialment pel que fa al transport de mercaderies, l’especificitat dels centres logístics de 

distribució. (Mapa 2.13.1) 

Per comarques, la concentració de Polígons d’Activitat Econòmica és especialment elevada 

al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i el Barcelonès, ja que aquestes comarques inclouen 
el 66,7% de la superfície industrial de l’RMB. En menor mesura i per ordre, la resta de 

polígons es distribueixen pel Vallès Oriental, l’Alt Penedès, el Maresme i el Garraf.(Taula 
2.13.1) 

Taula 2.13.1.  
Superfície dels PAE per comarques 

Comarca Superfície PAE (Ha) Superfície (Ha) % PAE/comarca 
Alt Penedès 1.257 59.269 2,1 
Baix Llobregat 3.983 48.599 8,2 
Barcelonès 2.163 14.575 14,8 
Garraf 447 18.511 2,4 
Maresme 898 39.853 2,3 
Vallès Occidental 5.009 58.313 8,6 
Vallès Oriental 2.973 85.098 3,5 
Total 16.729 324.218 5,2 

Font: Pacte Industrial 

Segons dades del darrer estudi del Pacte Industrial (Estudi relatiu a l'accessibilitat en 
transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de l’RMB, gener 2012) a l’RMB 

hi ha 728 PAE, distribuïts en 144 dels 164 municipis que en formen part, on treballen 
296.318 persones. La superfície que ocupen és de 16.729 ha, xifra que representa el 5,2% 
del territori 

D’aquests 728 PAE, 359 pertanyen als 45 municipis membres del Pacte Industrial, i ocupen 

el 66,6% de la superfície i el 75,0% del total de treballadors dels polígons de l’RMB. (Taula 
2.13.2) 

Taula 2.13.2.  
Nombre de PAE, superfície i treballadors a l’RMB i del Pacte Industrial 

Àmbit 
Nombre 
de PAE 

% PAE 
Sup. 
(Ha) 

% sup. Treballadors 
% 

Treballadors 

Total RMB 728 100,0 16.729 100,0 296.318 100,0 
Pacte Industrial 359 49,3 11.147 66,6 222.189 75,0 

Font: Pacte Industrial 

Els principals resultats obtinguts pel que fa a la mobilitat dels 57 polígons analitzats a 
l’RMB: 

 La majoria d’aquests polígons es dediquen a l’activitat industrial a excepció dels 

polígons Can Sant Joan, d’activitat terciària, i Can Brians com a centre 

penitenciari. 

 La major part dels polígons visitats, concretament més del 70% disposen d’una 

bona senyalització d’accés per carretera.  

 Un 23% dels polígons no disposen de parada de transport públic perquè no hi 
ha cap servei que doni cobertura al polígon (s’ha observat que algun polígon 
amb servei d’autobús no disposa de la infraestructura mínima de localització de 

parada). 

 Al voltant d’un 15% dels polígons visitats disposa d’infraestructura ciclable, tot i 

que en alguns casos la seva funcionalitat és qüestionable ja que no forma part 
de cap itinerari de connexió 

 Un 25% dels polígons són propers a nuclis urbans tot i que no necessàriament 
connectats amb un itinerari segur de vianants. 

 Poc més de la meitat dels polígons presenten globalment un bon estat 
d’urbanització dels carrers i de les voreres. 

 L’estacionament il·legal, sobretot a les voreres, que és una pràctica 
generalitzada en els polígons. 
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Mapa 2.13.1. Distribució dels PAE de l’RMB per comarques i la xarxa principal de carreteres 

Font: Pacte Industrial 
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Figura 2.13.1.  
Estacionament il·legal i xarxa per a bicicletes als CGM.  

 

Font:ATM 

Dins la categoria d’altres Centres Generadors de Mobilitat hi trobaríem principalment els 

centres sanitaris, els centres universitaris, òrgans de les administracions públiques, grans 
infraestructures (aeroport, estacions ferrocarril, port...), grans polígons de tipologia 
comercial i grans esdeveniments.  

A l’anterior pdM (2007-2012) es preveia com a mesura (EA7.01) la redacció de Plans 
Específics de Mobilitat als CGM, dels quals al 2012 s’havien redactat 25 dels 64 previstos 
inicialment com a objectiu (Taula 2.13.3). Aquests 25 PE afecten a 170 polígons industrials, 
sense comptar els que s’han redactat per a d’altres centres, com poden ser la Ciutat de la 

Justícia, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Aeroport de El Prat, l’Hospital de 

Granollers i el centre sanitari de Can Ruti. 

Taula 2.13.3.  
Valors de seguiment dels PE en el pdM 2007-2012 

 2004 2012 Objectiu 

Plans de Mobilitat Específics de polígons industrials / CGM 
aprovats  

4 25 64 

Polígons industrials / CGM amb PME aprovat  Nd 170 > 
Nombre de treballadors/es dels polígons industrials / CGM amb 
PME aprovat  

Nd 255-472 > 

Font: 5è informe de seguiment del pdM 2007-2012. ATM 

El 5è informe de seguiment del pdM 2007-2012 ja destaca que s’ha produït una gran 

aturada en el desenvolupament de les accions d’aquests plans, en part a causa de la crisi 

econòmica, però també per la complexitat de la seva gestió, que requereix que les diverses 
administracions amb competències sobre la matèria, a més dels empresaris i els 

treballadors, es posin d’acord per realitzar les accions que proposa el pla i decidir-ne el 
finançament. La manca d’un marc normatiu estable deixa l’execució del Pla en mans d’un 

pacte entre les parts. 

D’altra banda, des de l’aprovació del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada (EAMG), en l’àmbit de l’RMB s’han desenvolupat 49 EAMG 

d’implantacions singulars en sòl industrial o en el marc de planejament urbanístic derivat i 
les modificacions corresponents, en aquests àmbits.  

Des de l’aprovació del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada (EAMG), els nous polígons d’activitat econòmica tenen un marc que estableix els 
aspectes bàsics de mobilitat a tenir en compte des del primer moment de la seva 
implantació. En l’àmbit de l’RMB, s'han avaluat a través d’EMAG 615 ha de nou sòl 

industrial, de serveis i per a implantacions singulars que incorporen en gran mesura les 
propostes de mobilitat que es demanen als polígons existents. Aquests nous sectors, sens 
dubte, haurien de néixer amb els aspectes de gestió resolts, aspecte que el Decret no 
recollia encara adequadament. 

D’altra banda, a partir de l’any 2008, l’ATM ha exercit, com a institució responsable 

d’informar els Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE), mecanisme que ha contribuït a 

incorporar la mobilitat sostenible a les grans empreses de l’RMB. Cal una dinamització 

d’aquest tipus de plans, actualment amb molt poca activitat, i alhora veure com es poden 
crear sinèrgies amb els PME. 

 

2.13.1. Polígons industrials 

El treball de diagnosi del pdM 2013-2018 “Actuacions estratègiques de mobilitat als 

polígons industrials i CGM a l’àmbit de l’RMB”, elaborat per la consultora Mcrit, ha utilitzat 
19 polígons de tot Catalunya per fer una classificació tipològica, mentre que la diagnosi 
tècnica s'ha realitzat visitant 57 polígons de l’RMB inclosos en els 11 plans de mobilitat 

específics (PME) que han estat elaborats amb la participació de l’ATM.  

L'objectiu de la diagnosi ha estat conèixer-ne la morfologia (polígon individual/conglomerat 
industrial), la situació respecte al nucli urbà més proper (polígon integrat o aïllat), la 
tipologia i les empreses ubicades, l'estat d’urbanització, la senyalització per accedir-hi per 
carretera, la ubicació i estat de les parades de transport públic, l’estat de les xarxes de no 

motoritzats i les polítiques existents de mobilitat sostenible en el seu àmbit. La informació 
s’ha obtingut a partir del treball de camp, dels òrgans de gestió, de les pròpies empreses i 
dels treballadors a través d’enquestes. 
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Dimensió dels polígons 

Seguint el criteri de classificació per mida del Pacte Industrial, els 19 polígons analitzats 
tenen les següents característiques: 

Taula 2.13.4.  
Classificació dels PI de l’anàlisi segons els criteris del Pacte Industrial 

Polígon Industrial 
Superfície 

(ha) 
Nombre de 

treballadors 
Classificació 

per superfície 

Classificació 

per nombre 

de 

treballadors 
Sant Andreu-Castellbisbal 674,86 17.780 Molt Gran Molt Gran 

El Pla 146,85 8.900 Molt Gran Molt Gran 

Quatre Camins 202,97 7.000 Molt Gran Molt Gran 

Viladecavalls 67,10 4.438 Gran Gran 

Almeda 240,27 15.126 Molt Gran Molt Gran 

Delta 1.473,04 40.235 Molt Gran Molt Gran 

Lleida 514,99 9.700 Molt Gran Molt Gran 

Sant Llorenç d’Hortons 26,47 591 Gran Mitjà 

Sant Esteve Sesrovires 96,79 3.747 Molt Gran Gran 

Gèlida 34,66 1.417 Gran Gran 

Castellví de Rosanes 19,96 1.107 Gran Gran 

Alt Penedès 405,68 5.000 Molt Gran Molt Gran 

Baix V. La Llagosta 61,85 1.779 Gran Gran 

Baix V. Martorelles Can Roca 115,25 4.394 Molt Gran Gran 

Baix V. Mollet Can Magarola 72,85 2.340 Gran Gran 

Baix V. Mollet Can Prat 63,55 1.152 Gran Gran 

Baix V. Mollet Sant Rosa 11,76 187 MItjà Petit 
Baix V. Sant Fost Can Baliarda 35,79 1.044 Gran Gran 

Can Sant Joan 224,00 12.520 Molt Gran Molt Gran 

Font ATM 

 

Seguint el criteri de classificació per treballadors, 8 dels polígons són molt grans, 9 són 
grans, 1 és mitjà i 1 és petit. Pel que fa a la classificació per hectàrees, 10 dels polígons 
són molt grans, 8 són grans i 1 és mitjà. 

El polígon del Prat del Delta del Llobregat (número 6 del plànol) es el polígon analitzat més 
gran tant pel que fa a la superfície com pel nombre de treballadors. Té una superfície total 
de 1.473 ha, una superfície de sostre de 275.69 ha i 40.235 treballadors. 

A la taula  2.13.5 es mostra per cadascun dels polígons estudiats la superfície total del 
polígon, la superfície de sostre i  el grau d’edificació (relació entre la superfície edificada i la 
superfície total). 

Gràfic 2.13.1.  
Repartiment dels polígons en estudi segons el nombre de treballadors i per 

superfície 

 

Font: Mcrit. 

 
Taula 2.13.5.  

Grau d’edificació dels Polígons 

Polígon Industrial 
Superfície 

(ha) 

Superfície de 

sostre (ha) 

Grau 

d’edificació (ha 

sostre/ha sol) 

% 

Industrial 

Sant Andreu-Castellbisbal 674,86 91,24 0,14 100% 
El Pla 146,85 - - 100% 
Quatre Camins 202,97 32,53 0,16 100% 
Viladecavalls 67,10 15,98 0,24 90% 
Almeda 240,27 124,74 0,52 - 
Delta 1.473,04 275,59 0,19 90% 
Lleida 514,99 199,37 0,39 80% 
Sant Llorenç d’Hortons 26,47 3,20 0,12 100% 
Sant Esteve Sesrovires 96,79 17,62 0,18 60% 
Gèlida 34,66 7,25 0,21 100% 
Castellví de Rosanes 19,96 6,02 0,30 100% 
Alt Penedès 405,68 60,67 0,15 100% 
Baix V. La Llagosta 61,85 17,93 0,29 100% 
Baix V. Martorelles Can Roca 115,25 23,58 0,20 100% 
Baix V. Mollet Can Magarola 72,85 14,90 0,20 100% 
Baix V. Mollet Can Prat 63,55 11,39 0,18 100% 
Baix V. Mollet Sant Rosa 11,76 - - 100% 
Baix V. Sant Fost Can Baliarda 35,79 - - 100% 
Can Sant Joan 224,15 5,89* 0,03 30% 

Font Mcrit 

5%
5%

48%

42%

Classificació per treballadors

Petit

Mitjà 

Gran 

Molt gran

0%

5%

42%
53%

Classificació per superfície
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Mapa 2.13.2. EAMG localitzats en polígons industrials 

Font: ATM 
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El grau d’edificació de la major part dels polígons es troba entre el 10% i el 30% de la 

superfície. Per a polígons industrials en zona periurbana el grau d’edificació es troba entre 

15% i 20% mentre que el Polígon Almeda, situat en una zona altament consolidada, el grau 
d’edificació arriba fins al 52%.  

La relació entre la superfície de sostre i el nombre de treballadors de cada polígon es una 
altra variable a tenir en consideració. A partir dels PAE analitzats observem que la majoria 
dels polígons tenen entre 1 i 2 treballadors per cada 100 metres  quadrats de sostre. En 
conjunt resulta que la mitjana de les ràtios de cada polígon és 1,69 treballadors/100 m2 de 
sostre mentre que la mitjana ponderada segons la mida del polígon és de 1,57 
treballadors/100 m2 de sostre.(Taula 2.13.6) 

Taula 2.13.6.  
Ràtio de treballadors per a cada 100m2 de sostre per a cada Polígon de l’anàlisi 

Polígon 
Superfície sostre 

(ha) 
Treballadors 

Treballadors/100 

m
2
 de sostre 

Sant Andreu-Castellbisbal 91,24 17.780 1,9 
El Pla 48,72** 8.900 1,8 
Quatre Camins 32,53 7.000 2,2 
Viladecavalls 15,98 4.438 2,8 
Almeda 124,74 15.126 1,2 
Delta 275,59 40.235 1,5 
Lleida 199,37 9.700 0,5 
Sant Llorenç d’Hortons 3,20 591 1,8 
Sant Esteve Sesrovires 17,62 3.747 2,1 
Gèlida 7,25 1.417 2,0 
Castellví de Rosanes 6,02 1.107 1,8 
Alt Penedès 60,67 5.000 0,8 
Baix V. La Llagosta 17,93 1.779 1,0 
Baix V. Martorelles Can Roca 23,58 4.394 1,9 
Baix V. Mollet Can Magarola 14,90 2.340 1,6 
Baix V. Mollet Can Prat 11,39 1.152 1,0 
Baix V. Mollet Sant Rosa 1,7** 187 1,1 
Baix V. Sant Fost Can Baliarda 5,17** 1.044 2,0 
Can Sant Joan 5,89* 12.520 - 

Font: Mcrit. 

* es descarta aquesta dada 

** Superfície de sostre estimada a partir de graus d’edificació mitjans.  

 

 

La mobilitat als polígons 

El nombre de viatges generats pels treballadors d’un polígon està directament relacionat 

amb el tipus de jornada laboral que realitzen.  

Analitzant els tipus de jornada que realitzen els treballadors dels polígons analitzats 
s’identifiquen dos perfils de polígon: per una banda polígons com Sant Andreu o 
Viladecavalls amb un alt percentatge de treballadors amb jornada intensiva; per altra 
banda, la resta de polígons amb un repartiment equilibrat entre jornada partida i jornada 
intensiva. (Taula 2.13.7 i gràfic 2.13.2) 

Taula 2.13.7.  
Tipus de jornada dels treballadors de cada PAE 

 
Tipus de Jornada Repartiment 

Polígon 
Mateix 

torn 

Torn 

rotatiu 

Horari 

intensiu 

Horari 

partit 

Horari 

intensiu 

Horari 

partit 

Sant Andreu – Castellbisbal 11% 37% 43% 9% 91% 9% 
El Pla 18% 10% 17% 55% 45% 55% 
Quatre Camins 0% 43% 0% 57% 43% 57% 
Viladecavalls 0% 5% 80% 15% 86% 15% 
Delta 0% 13% 30% 57% 43% 57% 
Lleida 27% 6% 15% 52% 48% 52% 
Sant Llorenç d’Hortons 15% 24% 11% 50% 50% 50% 
Sant Esteve Sesrovires 31% 11% 13% 45% 55% 45% 
Gèlida 20% 14% 22% 45% 55% 45% 
Castellvi de Rosanes 22% 13% 19% 46% 54% 46% 
Alt Penedès 5% 19% 38% 38% 62% 38% 
Can Sant Joan 0% 0% 54% 46% 54% 46% 

Font: Mcrit. 

De la taula anterior s’obté el gràfic següent: 
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Gràfic 2.13.2.  
Repartiment entre jornada intensiva i jornada partida segons el PI. 

 

Font: Mcrit. 

Excloent els polígons de Sant Andreu i Viladecavalls el repartiment mitjà entre jornada 
intensiva i partida és de 51/49. En els polígons de Sant Andreu i Viladecavalls el 
repartiment entre jornada intensiva/partida és de 88/12. Probablement caldrà buscar 
l’explicació d’aquesta diferència en la tipologia majoritària d’empreses instal•lades en 

aquests dos polígons 

 

Distribució modal 

Els darrers anys s’ha observat com la mobilitat obligada per motius de treball no només ha 
tendit a créixer en proporció, sinó també en distància. S’ha produït un allunyament entre el 

lloc de residència i el de treball, i alhora una creixent dispersió, la qual cosa fa molt difícil de 
disposar d’una oferta adequada de transport públic. 

La mobilitat als polígons industrials s’ha decantat per la utilització del vehicle privat com a 

mode d’accés principal tot i estar propers a la infraestructura de transport públic o als límits 

del nucli urbà. Per tant, no només és important la distància a la parada sinó també altres 
aspectes, com les freqüències del servei o garantir el viatge complet del treballador. 
També, d’altra banda, existeix una elevada dificultat pel vianant per desplaçar-se pel 
polígon i una manca generalitzada d’infraestructures per a la bicicleta en els polígons de 
l’RMB. 

Un altre aspecte clau que ha afavorit l’ús del vehicle privat és l’elevada oferta d’aparcament 

dels polígons industrials així com la gran tolerància davant l’aparcament il·legal. Cal tenir 

en compte, alhora, que abans d’establir estratègies de reducció de l’aparcament cal dotar 

els polígons industrials d’una bona alternativa de transport en modes sostenibles. 

Al voltant d’un 47% dels treballadors que actualment es desplacen en vehicle privat 

estarien disposat a canviar de mode i a utilitzar el TPC. En el cas del servei de transport 
d’empresa, tot i no preguntar-se explícitament, se suposa que aquest percentatge podria 
fins i tot ser superior atès que aquest tipus de serveis s’ajusta als horaris laborals i als 

municipis de residència dels treballadors El condicionant que es considera més important 
és l'ajust dels horaris de TPC als horaris laborals (o bé potenciar la flexibilitat horària per 
part de les empreses). La localització de les parades de TPC més propera a la feina i/o a 
casa també és un dels condicionants més recurrents. 

Si analitzem els desplaçaments dels treballadors no mecanitzats dels polígons estudiats 
(Figura 2.13.3)  es constata  que en el cas dels desplaçaments de distància inferior a 1 km 
el 55% dels desplaçaments es realitzen amb modes no mecanitzats, mentre que els de 
distàncies d’entre 2 i 2,5 km el percentatge és ja només del 12% i més enllà dels 4 km el 

percentatge es redueix a zero. En el cas del polígon de la Llagosta el 80% dels 
desplaçaments produïts des de el nucli de la Llagosta es realitzen a peu o amb bicicleta. 

Gràfic 2.13.3.  
Relació entre la distància entre el municipi i el polígon i el percentatge d’accés en 

modes no mecanitzats per rangs 

 Font: Mcrit 
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Pel que fa al transport públic, el grau de connectivitat condiciona la utilització d’aquest 

mode de transport. Aquells polígons amb una molt bona connectivitat tant en bus com en 
ferrocarril poden assolir quotes d’entre un 40% i un 50% d’ús del transport públic. Aquells 

que tenen una connectivitat bona en bus però mitjana en ferrocarril per exemple, obtenen 
quotes d’entre un 10% i un 20%. I finalment, si la connectivitat es bona en bus i nul·la en 

ferrocarril, o regular en algun dels dos modes, l’ús del TPC no arriba al 10% del total de 

modes mecanitzats. 

Analitzant les dades de repartiment modal per a polígons amb una alta utilització del bus 
d’empresa s’observa com amb graus de connectivitat molt baixos apareixen quotes d’ús del 

TPC raonables. Així mateix, no es disposa de prou informació sobre la gestió dels busos 
d’empresa en aquests polígons per treure conclusions elaborades sobre el comportament 

dels usuaris al respecte. 

 

Els treballadors i visitants 

L’enquesta directa als treballadors és la principal eina utilitzada per a obtenir la informació 

sobre la demanda, si bé en algun cas s’ha utilitzat la procedent dels sindicats presents en 

el polígon. El fet que en algunes enquestes no es formulin determinades preguntes que 
poden ser rellevants per a la caracterització de la demanda, així com les diferències entre 
els qüestionaris dels PME, ha restat valor a la mostra i no ha permès obtenir-ne 
conclusions significatives. 

En tot cas no es disposa d’un criteri clar sobre quina és la demanda mínima a enquestar i 

quins els criteris per seleccionar-la. Així, hi ha polígons en els quals pràcticament totes les 
enquestes pertanyen a treballadors d’empreses grans. La mitjana de respostes obtingudes 

cau a l’entorn del 12% dels treballadors estimats d’un polígon.  

Com a dades generals, es detecta que els desplaçaments en mitjans no motoritzats (a peu 
i bicicleta) decreixen a mesura que augmenta la distància al municipi més proper, i només 
són significatius en distàncies inferiors a 2 km. Els desplaçaments en transport públic 
depenen del grau de connectivitat del servei amb els fluxos de mobilitat de la demanda. 

En molts polígons la informació sobre l’aparcament no s’ha recollit o s’ha fet d’una marera 

incompleta, tot i tractar-se d’uns dels temes clau per a promoure canvis d’hàbits de 

mobilitat. 

 

Infraestructures i xarxes de mobilitat 

En general, es detecta que les infraestructures són deficitàries i es troben en mal estat, 
especialment les que tenen a veure amb la mobilitat dels vianants i els ciclistes. Poc més 
de la meitat dels polígons presenten un bon estat d’urbanització dels carrers i voreres, i fins 
i tot els que estan a prop de nuclis urbans no necessàriament estan connectats amb 
itineraris segurs de vianants. La majoria de polígons no compten tampoc amb vies ciclables 

i, quan existeixen, són a més poc funcionals, ja que no formen part de cap itinerari de 
connexió.  

La major part dels polígons no tenen parades de transport públic perquè no hi ha cap servei 
que hi doni cobertura. Quan hi ha servei, no hi ha una infraestructura mínima per a la 
localització de les parades ni mobiliari urbà per esperar l'arribada dels vehicles amb 
comoditat. 

L'estacionament il·legal, sobretot al damunt de les voreres, és una pràctica generalitzada, 
ja que no hi ha una bona informació sobre les zones d'aparcament ni tampoc se sancionen 
les infraccions. 

La majoria dels plans de polígons no analitzen les infraestructures des del punt de vista de 
l'impacte que suposa el transport de mercaderies, així com tampoc aspectes com la 
senyalització viària, l’aparcament de camions o la càrrega i descàrrega. 

L’any 2011 el Pacte Industrial ha redactat l’Estudi d’accessibilitat en transport públic 

col·lectiu als polígons industrials de l’RMB, del qual s’extreu que un 58% dels polígons 

d’activitat econòmica (PAE) té una accessibilitat entre acceptable i molt bona, i només un 
29,4% la té deficient o no en té (els PAE de municipis membres del Pacte Industrial tenen 
uns índex d’accessibilitat superiors).(Taula 2.13.8) 

Per tal de valorar quantitativament l’accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons 
de l’RMB s’analitza l’oferta de l’autobús i el ferroviari, englobant Rodalies de Catalunya i 

FGC, Metro i Tramvia, a partir dels factors dels què depèn l’accessibilitat: 

 Distància fins a la parada: si augmenta la distància fins a les parades de 
transport, el valor d’accessibilitat es redueix exponencialment 

 Oferta de les línies de transport: les línies que disposen de més freqüència 
generen més accessibilitat 

 Importància de la línia de transport: les línies que passen per zones molt 
poblades o enllacen amb el mode ferroviari (o, directament, són línies 
ferroviàries) generen més accessibilitat 

 Els resultats d’aquesta anàlisi mostren com els polígons radicats en municipis 

membres del Pacte Industrial disposen d’una millor accessibilitat (Taula 

2.15.2.5): 

 El 2,5% dels PAE de l’RMB són no accessibles en transport públic col·lectiu, 

xifra que es redueix al 0,3% entre els polígons dels municipis membres del 
Pacte Industrial 

 En el cas dels PAE amb una accessibilitat deficient, el 26,9% dels PAE de l’RMB 
s’engloben en aquesta categoria, per un 11,4% dels municipis membres del 

Pacte Industrial 

 Englobant PAE amb accessibilitat deficient i no accessibles, comptabilitzen 
37.024 treballadors (12,5%) de l’RMB. En el cas dels polígons que pertanyen a 

municipis del Pacte Industrial, són 6.594 treballadors (3,0%) 
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 La majoria dels PAE tenen un nivell acceptable o bo d’accessibilitat, i els 

polígons més ben comunicats són els dels municipis membres del Pacte 
Industrial. Comarcalment, l’Alt Penedès és la comarca amb una accessibilitat 
pitjor en TPC. En canvi, l’accessibilitat millor correspon al Barcelonès. 

 

Taula 2.13.8.  
Accessibilitat en transport públic als PAE de l’RMB 

Accessibilitat 
Nombre 

de PAE 

% 

PAE 

Superfície 

(Ha) 

% 

Superfície 
Treballadors 

% 

treballadors 

No accessible 18 2,5% 144 0,9% 1.068 0,4% 
Deficient 196 26,9% 3.040 18,2% 35.956 12,1% 
Millorable 92 12,6% 1.617 9,7% 20.501 6,9% 
Acceptable 208 28,6% 5.450 32,6% 75.988 25,6% 
Bona 168 23,1% 5.023 30,0% 106.487 35,9% 
Molt bona 46 6,3% 1.455 8,7% 56.318 19,0% 
Total 728  16.729 

 
296.318 

 
Font: Pacte industrial de l’RMB 

En el marc de l’estudi de l’ATM sobre els PME s’ha analitzat l’oferta i la demanda de les 

línies interurbanes que donen servei als polígons, i les mesures que proposen aquests 
estudis. En aquest sentit, la major part dels PME proposen línies llançadora de connexió 
amb l'estació de TPC (majoritàriament tren) més propera. També es proposen 
modificacions de recorregut d'algunes línies urbanes o bé la creació de noves línies 
urbanes o interurbanes que serveixin el polígon amb connexió a l'estació de tren del 
municipi. En molts casos es proposa incrementar la cobertura horària d'alguna línia per 
ajustar-la als horaris laborals dels treballadors.  

Fins al moment, s’han executat algunes de les actuacions proposades en els PME de Can 

Sant Joan, Ciutat de la Justícia, Aeroport, Can Ruti i el Pla.  

Pel que fa als serveis d’autobús d’empresa, són escassos però no inexistents. Sobretot són 

les grans empreses industrials les que l’ofereixen. Aquestes empreses normalment no 

estan disposades a compartir aquest servei amb altres empreses del polígon, tot i que els 
pugui suposar una reducció dels costos d’explotació del servei. Cal, doncs, conèixer les 

reticències de les empreses a compartir l’autobús d’empresa.  

Es desprèn dels PME i dels plans de desplaçament d’empresa (PDE) que aquesta actuació 
necessita de la voluntat de les empreses implicades i d’una molt bona gestió i coordinació 

per al seu bon funcionament. És molt important que les empreses formin part de la Taula 
de Mobilitat del polígon per tal de consensuar les bases de gestió i finançament del servei 
compartit. L’existència del gestor de mobilitat, d’altra banda, pot actuar d’element facilitador 

al llarg del procés per arribar a acords. 

Tot i la proximitat d’estacions ferroviàries i de nuclis urbans als centres de treball, la xarxa 
de vianants de connexió amb els polígons presenta grans dèficits i la xarxa ciclable és 
pràcticament inexistent 

Pel que fa a l’accessibilitat en modes no motoritzats, la informació s’obté essencialment 

dels resultats del qüestionari realitzat a 45 municipis membres del Pacte Industrial, en el 
marc de redacció de l’estudi del Pacte Industrial, extraient-ne les següents conclusions: 

 El 50% dels PAE estan integrats en la trama urbana dels municipis, i la resta són 
aïllats. Tanmateix, un 61% dels llocs de treball s’ubiquen en els PAE adjunts a 

trames urbanes. El Maresme és la comarca on els polígons estan més integrats 
en trama urbana, i el Garraf la que menys 

 El 61% dels polígons disposen d’un accés específic a peu, encara que no 

sempre adaptat a PMR. El Barcelonès és la comarca on més accessos d’aquest 

tipus hi ha i el Garraf allà on n’hi ha menys 

 El 23% dels PAE disposen d’un accés específic per a bicicletes, essent el 

Barcelonès la millor comarca al respecte i el Garraf la que menys accessos 
disposa. 

El que si queda palès és que existeix una relació directa entre la distància del PAE al 
municipi més proper i el percentatge d’usuaris dels modes no motoritzats.  

Actualment, es comptabilitzen 12 km de vies ciclables arranjades, lluny de l’objectiu de 30 
km establert en el pdM 2007-2012. Tanmateix, aquesta mesura destaca com la que té un 
millor ritme d’execució del conjunt de mesures de l’eix 7, dedicat als polígons industrials. 

Cal remarcar que el 2012 s’ha redactat l’estudi de definició i inventari de la xarxa bàsica 
ciclable metropolitana on es considera de manera específica l’accés als polígons 

industrials. 

El conjunt de PME analitzats planteja en les seves propostes actuacions de millora en els 
itineraris de vianants i ciclistes. S’han executat millores en els CGM de Ciutat de la Justícia, 
Aeroport i UAB, i en els polígons de l’Almeda, Can Sant Joan, el Pla i el Delta.  

Segons els qüestionaris a treballadors de 10 PME de l’RMB analitzats en capítols anteriors, 

s’observa que al voltant d’un 20% dels treballadors que actualment es desplacen en vehicle 
privat estarien disposat a canviar de mode i a utilitzar la bicicleta. El condicionant més 
recurrent és la infraestructura ciclable, és a dir, que hi hagi un carril bici segur de connexió 
(i que sigui directe). En segon lloc, tot i que a més distància es valora positivament 
l’existència d’un aparcament segur per a bicicletes.  

Es considera que els desplaçaments a peu tenen potencialitat si el centre de treball es 
localitza a menys d'1,5 km del nucli urbà i d’1km de l’estació de TPC més propera, tenint en 

compte una velocitat dels desplaçaments a peu d’uns 4 km/h 

Es considera que els desplaçaments en bicicleta tenen potencialitat si el centre de treball 
es localitza a menys de 6 a 7,5 km del nucli urbà i d’uns 4 km de l’estació de TPC més 

propera, tenint en compte una velocitat dels desplaçaments en bicicleta de 13 km/h. No es 
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considera la mateixa distància des del nucli i des de l’estació de TPC, ja que els 

desplaçaments multimodals es veurien penalitzats si el darrer tram del trajecte realitzat en 
bicicleta (que no seria el mode principal de desplaçament) supera els 15 minuts.  

El conjunt de PME analitzats promouen la creació de portals web de cotxe compartit per 
incrementar l’ocupació dels vehicles per mobilitat obligada. Es disposa de la fitxa de 
seguiment de les actuacions executades de 6, d’on es conclou que en cap no s’ha arribat a 

crear. A banda del finançament, no queda prou clar qui ha de ser el responsable de la seva 
elaboració, motiu que pot incidir en la baixa execució d’aquesta mesura. 

Hi ha d’altres centres de treball que si que han creat el seu propi web: empresa CELSA, 

UAB, Ciutat de la Justícia, Banc Sabadell, entre d’altres. En total, el darrer informe de 

seguiment del pdM en comptabilitza 9 CGM, tot i que la informació no es considera 
exhaustiva.  

L'any 2012 s'han creat els descomptes en peatges per a VAO+3 en trams de les vies C-16, 
C32 i C-33 amb un descompte del 40% utilitzant la Via-T. La posada en funcionament del 
carril Bus-VAO de la C-58 també pot potenciar els desplaçaments en cotxe compartit. 

Dels PME analitzats, un 33% dels treballadors que utilitzen el vehicle privat per accedir a la 
feina estarien disposat a compartir cotxe sota alguns condicionants. Un dels més 
importants és que l'empresa garantís el desplaçament de tornada a casa en cas 
d'emergència. Altres condicionants més recurrents són que els companys visquessin prop 
de casa, que l’empresa oferís incentius econòmics o facilitats per l’aparcament dels VAO, o 

bé que l’empresa trobés els companys per compartir vehicle. (Gràfic 2.13.4) 

Pel que fa al Van pool o furgoneta d'empresa compartida és necessari conèixer els orígens 
dels treballadors dels polígon per decidir si aquest sistema pot ser factible i, per tant, caldria 
obtenir informació exhaustiva en el procés de redacció dels PME. 

Gràfic 2.13.4.  
Relació entre la distància entre el municipi i el polígon i el percentatge 

d’accés en modes no mecanitzats per rangs 

 
Font: Mcrit 
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Mapa 2.13.3. Mitjana d’accessibilitat en transport públic col·lectiu per polígons d’activitat econòmica. 

Font: Pacte Industrial 
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Òrgans de gestió 

L’òrgan de gestió més estès és la Mesa de mobilitat, la creació de la qual ha estat 

essencial per a tirar endavant la redacció dels Plans de mobilitat i impulsar l’execució de les 

mesures previstes, quan això ha estat possible. Tanmateix, es detecta una baixa implicació 
de les empreses en tot el procés de redacció i execució dels plans, de manera que en 
molts polígons no s'ha pogut recopilar prou informació sobre aspectes com l'accidentalitat, 
la gestió de l’aparcament, la logística de les empreses, la seva implicació en polítiques de 

mobilitat o els problemes que tenen en matèria de mobilitat de treballadors i visitants. 

En alguns polígons s'ha creat la figura del gestor de mobilitat -així com grups tècnics de 
treball-, per bé que això ha succeït quan el pla ja estava redactat, la qual cosa ha dificultat 
la seva incorporació al seguiment d'aquest document. 

Taula 2.13.9.  

Òrgans de gestió dels PME analitzats en el moment de redacció del PME 

PME Mesa Gestor 

PME Viladecavalls Si No 
PME Baix Vallès No No 
PME Almeda Si No 
PME Can Sant Joan Si No 
PME Baix Llobregat – Alt Penedès Si No 
PME El Pla Si No 
PME Alt Penedès (N-340) Si No 
PME Quatre Camins Si No 
PME Sant Andreu - Castellbisbal Si No 
PME Lleida Si No 
PME Delta Si No 

Font Mcrit. 

En 10 dels 11 PME es troba en funcionament la Mesa de mobilitat des de l'inici del Pla (en 
el cas del PME del Baix Vallès no estava creada), mentre que en cap dels PME analitzats 
estava creada la figura del gestor de mobilitat en el moment de redacció del Pla. Del total 
de PME aprovats, en 5 s’ha designat un gestor de mobilitat, arribant a 17 el nombre de 

polígons industrials i/o CGM que disposen d’aquesta figura l’any 2012. (Taula 2.13.9) 

 

La participació de les empreses 

En la majoria de plans ha participat alguna empresa en els seus òrgans de gestió, però la 
participació majoritària ha estat mitjançant enquestes.  

S’observa una gran variabilitat en els criteris de selecció de les empreses que han 

participat en la redacció del Pla. En molts casos depèn del tipus de teixit empresarial del 

polígon però en general hi han participat les empreses grans, tot i que s’han trobat a faltar 
en polígons industrials amb forta presència de petita i mitjana empresa una mostra 
d’aquestes.  

El percentatge d'empreses contactades mitjançant enquesta que han donat resposta 
respecte del total d'empreses dels polígons localitzats en l'àmbit del Pla és superior al 30% 
en el PME de les zones de concentració de l'ocupació de St. Esteve Sesrovires, Gelida, 
Castellví de Rosanes i Sant Llorenç d'Hortons (33%), en el PME de Can Sant Joan i en el 
del Baix Vallès (32% tots dos); en els PME de Quatre Camins, Lleida i el Pla aquest valor 
es situa entre el 21-25%, mentre que en el PME de Viladecavalls i de l'entorn de l'N-340 els 
valors són del 9% i 5%, respectivament.   

La participació de les empreses ha permès aprofundir en aspectes com el nombre de 
treballadors, els seus orígens i els seus horaris laborals. Ara bé, no ha estat possible 
disposar d’un patró més o menys complert sobre les empreses a l’entorn de temes com 

mobilitat (Existència de servei de transport d’empresa, oferta d’aparcament, xifres 

d’accidentalitat, instruments de gestió i coordinació de la mobilitat, existència de gestor de 

mobilitat o designació de responsable de tasques de gestió semblant dins de recursos 
humans, …). 

Un aspecte on la participació de les empreses ha esta fonamental és la informació sobre 
mercaderies. Tot i que en la majoria dels PME analitzats el tema de les mercaderies es 
limita a alguns comentaris relacionats amb la indisciplina d’estacionament dels vehicles 

pesants, en el cas de l’Almeda, del Delta i Viladecavalls es presenta informació sobre les 
empreses que mouen més camions o sobre dades de vehicles pesants/dia. En aquests tres 
plans a més es fan propostes relacionades amb la senyalització d’itineraris per a vehicles 

pesants.  

La regulació de la càrrega i descàrrega i l’aparcament de vehicles pesants és una de les 

problemàtiques recurrents en els PAE, atesa la dificultat que existeix per trobar 
emplaçaments per totes dues activitats. La mobilitat de les mercaderies associada als 
polígons industrials, tot i representar un volum inferior als desplaçaments dels treballadors, 
és un aspecte fonamental per caracteritzar-ne la mobilitat. Per tant, esdevé important que 
en futurs PME s’incorpori aquest aspecte en les fases de diagnosi i d’actuacions de millora. 

Un altra aspecte que cal tractar amb les empreses és la informació sobre les visites. Tan 
sols en els polígons amb presència del sector serveis, com és el cas de Can Sant Joan, 
aquesta mobilitat acostuma a ser rellevant; tanmateix cal fer una estimació aproximada del 
seu pes en relació a la mobilitat mitjançant una pregunta a les empreses contactades. 

Altres aspectes sobre els quals avui dia no es té informació són l'accidentalitat, la 
possibilitat de flexibilitzar les jornades de treball o el teletreball, informacions útils per 
comprendre l'elecció del mode de transport (si hi ha flexibilitat horària pot ser que l'ús del 
TPC sigui superior, si es permet el teletreball serà inferior) i per determinar el potencial del 
cotxe compartit.  



 

 

247 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

247 

2.13.2. Grau d’execució en el període 2007-2012 

El pdM 2007 va considerar com un eix estratègic la planificació de la mobilitat en els CGM, 
destacant inicialment pel nombre de plans que s’executaven. Malgrat això, la majoria de 

plans estan en aquests moments en un nivell d’execució molt baix i l’actual context 

econòmic no permet albirar una embranzida si no es troben propostes de baix cost i 
elevada eficiència.   

Moltes de les actuacions realitzades s'han centrat en la creació de noves línies de transport 
públic col·lectiu mentre que d'altres actuacions de baix cost o, fins i tot, potencialment 
generadores d'estalvis per a les empreses, no han tingut gairebé implantació (desenvolupar 
el cotxe compartit, impulsar l’ús racional dels autobusos o furgonetes d’empresa, ...), com 

tampoc aquelles mesures de millora o replantejament de la gestió dels serveis disponibles. 

El seguiment del Plans fets per l’ATM mostra, a més, que cal treballar de forma decidida les 

polítiques de seguretat viària, el transvasament modal, la incorporació de les noves 
tecnologies en la gestió de la mobilitat i la consolidació dels valors de la mobilitat sostenible 
en el conjunt de les empreses del polígon (i també entre els treballadors), tot promovent 
també incentius. També resulta necessari mantenir el compromís de les empreses grans 
vers la mobilitat sostenible i segura, i implicar-les en l'elaboració de plans de desplaçament 
d'empresa o de grups d'empreses 

L’any 2010 el nombre de PME aprovats era de 25, que incorporaven 170 polígons 

industrials i CGM amb un total de 255.472 treballadors i 225.950 visitants. 

Els 25 PME es van aprovar entre els anys 2005 i 2009, de manera que es fa palès que 
existeix un estancament en la seva redacció i tampoc no es preveu a curt termini la 
redacció de nous plans. L’actual context de crisi econòmica també ha resultat un factor clau 
que en dificulta la redacció i també el desenvolupament. D’altra banda, només en el cas de 

Can Sant Joan i del Delta s’han signat convenis de col·laboració entre les institucions amb 

presència de les empreses per a la implementació de les propostes, de manera que la seva 
part de responsabilitat per finançar algunes de les actuacions no es concreta. 

L’ATM va realitzar durant el 2011 un treball de seguiment de 10 PME aprovats en l’àmbit de 

l’RMB del que es desprèn que, tot i que en la majoria de polígons o CGM estudiats ja s’han 

començat a executar algunes de les mesures contemplades, el grau d’execució del 

pressupost del Pla de la majoria de polígons/CGM no arriba al 50% (només en el cas de 
Ciutat de la Justícia i l’Aeroport se supera aquest percentatge). Si només es consideren els 
PME de polígons industrials la mitjana del pressupost executat és el 17%. (Gràfic 2.13.5) 

Gràfic 2.13.5.  
Grau d’execució del pressupost dels PMEs 

 
Font: ’ATM 

Prenent de referència 10 dels PME analitzats en capítols anteriors, el cost mitjà de les 
actuacions proposades en aquests representa uns 50 € per treballador i any. 

Els PME inclouen un conjunt d’actuacions de millora que també necessiten el finançament 

de les empreses per a la seva implementació. El baix nivell d’execució de les mesures dels 

plans estan motivades en gran part per la poca participació de les empreses en el procés 
de redacció del pla.  

Segons el cinquè informe de seguiment del pdM (juny 2013), de les 8 mesures de l’eix 7, 6 

ja estan iniciades (Taula 2.13.10 i Gràfic 2.13.6). Globalment, l’últim any s’ha mantingut en 

un 50% de mesures un grau d’execució significatiu, i es considera que únicament la 

mesura 3 va a un bon ritme.  

Taula 2.13.10.  

Grau d’execució i ritme d’execució per mesures 

Mesura 
Grau 

d’execució 

Ritme 

d’execució 

EA7.1. Plans específics de mobilitat als centres generadors de 
mobilitat 

Intermedi Ritme lent 

EA7.2. Impulsar la figura del gestor de la mobilitat als Centres 
Generadors de Mobilitat 

Intermedi Ritme lent 

EA7.3. Creació xarxa per a vianants i bicicletes als centres de 
treball 

Intermedi Bon ritme 

EA7.4. Optimització de la xarxa actual de línies regulars 
interurbanes que donen servei als polígons industrials 

Inicial Ritme lent 

EA7.5. Racionalitzar i impulsar els serveis compartits d’autobús Inicial Amb retard 
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Can Ruti
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d’empresa 
EA7.6. Crear un portal de webs de cotxe compartit Inicial Amb retard 
EA7.7. Van pool o furgoneta d’empresa compartida Sense iniciar Sense valorar 
EA7.8. Plans de mobilitat de centres de treball Intermedi Ritme lent 

Font: ATM  

 

Gràfic 2.13.6.  
Grau d’execució i ritme d’execució global de les mesures de l’Eix 7 

 

Font: ATM 

 

2.13.3. Mecanismes de col·laboració i finançament 

La redacció i execució dels plans de mobilitat dels CGM i dels plans de desplaçament 
d'empresa està mancada en la majoria dels casos de mecanismes de col·laboració i 
finançament que permetin tirar-los endavant i implementar les mesures contemplades. Les 
empreses són habitualment poc sensibles a assumir els costos de la gestió de la mobilitat i 
dels desplaçaments dels treballadors, tant dels propis com del conjunt dels polígons. 
L'existència de les Meses de mobilitat és una de les vies per a propiciar, en aquest sentit, 
l'establiment de convenis entre agents i el repartiment de responsabilitats en la millora de la 
mobilitat. A Catalunya, no existeix un mecanisme de finançament estable per a aquests 
plans. 

A nivell de l’Estat espanyol no hi ha cap normativa que obligui a redactar plans de mobilitat. 
Tanmateix, per aplicació de la llei d’economia sostenible qualsevol subvenció estatal 

destinada al transport públic està condicionada a tenir redactat un pla de mobilitat. Existeix 
un sistema de reducció de les cotitzacions a la seguretat social per aquelles empreses que 
contribueixin a la reducció de la sinistralitat laboral. Per beneficiar-se’n, l’empresa ha de 

tenir redactat un pla de mobilitat. 

A Europa es detecten diferents mecanismes legislatius i financers per impulsar la redacció i 
execució de PDE, com l'obligatorietat en funció del nombre de treballadors (Bèlgica i Itàlia), 
els incentius fiscals perquè les empreses potenciïn els modes de transport sostenibles, i 
també perquè els treballadors els utilitzin per accedir a la feina (Bèlgica, Regne Unit, entre 
d’altres), els fons de mobilitat, fons públics que ajuden les empreses a finançar les mesures 
dels plans de mobilitat (regió de Flandes), o l'impost finalista per finançar el transport públic 
en les empreses de més de 9 treballadors (França).  

 

2.13.4. Plans desplaçaments d’empresa  

Contemplar la mobilitat, tant dels treballadors com de les mercaderies, des de les fases 
inicials dels projectes de noves implantacions de centres d'activitat econòmica, permet 
introduir mesures encaminades a fomentar un model d'accessibilitat més sostenible, que 
potenciï els mitjans més eficients, equitatius i saludables en detriment del vehicle privat, així 
com una planificació i gestió de l'espai públic que en faci un repartiment més equitatiu.  

En el cas dels polígons i centres ja implantats, l'elaboració de plans de mobilitat que 
comptin amb la participació de tots els agents implicats, permet introduir mesures 
correctores que influeixin positivament sobre la gestió de la demanda i afavoreixin un canvi 
modal, si bé la dotació i les característiques de les infraestructures és un factor que acaba 
tenint una influència decisiva sobre els hàbits de mobilitat. 

En aquest context, els plans de desplaçament d'empresa (PDE), sobretot en el cas de les 
més grans, tenen també un gran valor a l'hora d'introduir en les empreses el concepte de la 
mobilitat i les seves derivades socials, ambientals i econòmiques. El PDE se centra en els 
desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, és a dir, tant els trajectes entre el 

domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, 
col·laboradors i clients.  

El Decret 152/2007, del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció de l’ambient atmosfèric obligava a elaborar plans de mobilitat 
als centres de treball d'administracions públiques i d'empreses públiques amb més de 200 
treballadors, i als centres de treball amb més de 500 treballadors o centres generadors de 
mobilitat amb més de 500 visitants habituals, tret que estiguessin inclosos en un pla de 
mobilitat de l'àrea industrial a la qual pertanyen. Fins al moment només s’han elaborat 48 

PDE dins de l’àmbit PQA (el 65% són de centres públics). El pdM amplia l’obligatorietat de 

realitzar el PDE en els mateixos supòsits que el Decret 152/2007, però al conjunt de 
municipis de l’RMB.  

A data de 30 de juny de 2013, s’havien informat a l’RMB 50 PDE, dels quals el 70% 

corresponen a centres públics i el 96% estan ubicats en municipis que formen part de 
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Els 50 PDE afecten 48.799 
treballadors/es, dels quals 27.800 són de centres privats (57%). També s’hi han identificat 

uns 18.500 visitants/dia, per la qual cosa el nombre total de persones afectades és de 
68.585. (Taula 2.13.11) 
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Més del 50% dels PDE que s’han elaborat incorporen mesures de promoció del cotxe 

compartit, informació del transport públic, aparcaments segurs per a les bicicletes i cursos 
de conducció eficient.  

Taula 2.13.11.  

Valors de seguiment dels PDE en el pdM 2007-2012 

 2004 2012 Objectiu 

Nombre de centre de treball amb PDE informat  19 50 - 
Nombre de treballadors/es (plantilla amb PDE informat ) 30.364 48799 - 
Nombre de centres de treball de l’àmbit del PQA amb PDE 

informat 
19 48 - 

Font: 5è informe de seguiment del pdM 2007-2012. ATM 

 

Gràfic 2.13.7.  
Mesures incloses en els PDE aprovats per l’ATM 

 
Font: ATM 

Així mateix, els PDE informats recullen un conjunt d’instruments de seguiment com ara la 

creació / manteniment de la figura del gestor de mobilitat a l’empresa (el 78% dels PDE), la 
posada en marxa d’una estratègia de comunicació del PDE (90%), la creació d’un sistema 

d’indicadors de seguiment (el 76%) i l’establiment d’instruments d’avaluació de l’eficàcia de 

les mesures entre els treballadors (el 78%). 

Aquests plans col·laboren amb l’assoliment dels objectius del pdM amb els valors de la 

taula següent: 

Taula 2.13.12.  

Assoliment d’objectius dels PDE aprovats per l’ATM 

Objectiu 

PDE 

amb 

objectiu 

definit 

Reducció 

absoluta 

anual 

Taxa anual 

proposada 

en el PDE 

(%) 

Quota de vehicle privat en els desplaçaments d’accés (%) 36% -0,7% -2,05% 
Mobilitat anual en vehicle privat (vehicles-km/any) 58% -5.279.532 -2,21% 
Emissions de CO2 (kg CO2/any) 44% -653.838 -2,09% 
Emissions de NOx (kg NOx/any) 64% -6.341 -3,30% 
Emissions de PM10 (kg PM10/any) 64% -380 -2,77% 
Consum energètic derivat del transport (tep/any) 44% -227 -2,04% 
Costos derivats del transport (€/any) 36% -3.696.881 -2,00% 
Accidentalitat (costos externs en €/any) 32% -58.747 -1,30% 

Font: ATM 

Des del punt de vista de la mobilitat obligada, el tractament que es dóna als hospitals pot 
ser molt similar al dels polígons industrials i es poden incloure en el mateix paquet de 
mesures. Ara bé, des del punt de vista de la mobilitat no obligada, és a dir, de la demanda 
que generen els seus serveis, podem destacar alguns aspectes diferents 

Les visites a un hospital, lligades al punt de vista de la prestació de serveis es reparteixen 
al llarg de tot el dia amb una proporció d’usuaris amb necessitats d’accessibilitat molt més 

alta que altres tipus de centres generadors de mobilitat. A més, si l’hospital compta amb un 

CAP, la demanda en els horaris d’aquest pot tenir un comportament d’hora punta. Així, l’alt 

percentatge de gent gran i PMR temporals justifica una acció decidida, perquè els serveis 
de transport públic tinguin accessibilitat prioritària a les parades en tot el seu recorregut i 
també als vehicles. Aquesta necessitat és especialment important en els hospitals de 
caràcter comarcal, ja que tot i estar localitzats dins d’una població, els usuaris provenen en 
gran part de poblacions veïnes. 

D’altra banda, moltes de les visites es desplacen necessàriament en vehicle privat, de 

manera que cal una política de gestió de l’aparcament que discrimini aquest ús del de les 

visites als malalts, el qual cal dirigir cap al transport  públic. 
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Pel que fa a la distribució horària, els treballadors es comporten de manera bastant similar 
a la resta de CGM, mentre que les visites canvien substancialment. La major part dels 
treballadors accedeixen a la feina cap a les 8:00 del matí i les sortides es concentren 
majoritàriament entre les 15:00 i les 17:00. En canvi els horaris de visita (a consulta) es 
distribueixen al llarg del dia encara que al mati el nombre de visites és més gran; en canvi 
les visites a pacients es produeixen principalment a les tardes. Aquest tipus de visites solen 
ser esporàdiques. 

 

2.13.5.  Altres centres generadors  

Existeixen altres centres generadors de mobilitat que per la seves característiques 
presenten comportaments i pautes de mobilitat diferents al dels polígons industrials. 
Aquestes singularitats dels diferents CGM comportaran un enfoc dels PME diferents quant 
a les anàlisis i propostes de millora que garanteixin l’accessibilitat als CGM segons la seva 

tipologia. 

Aspectes com el càlcul de viatges en funció del sostre, diferenciació en el tipus de viatge 
(treballadors, pacients, visites, clients,...), distribució diària (dies feiners, divendres, 
dissabtes i festius), distribució horària (hores punta mati, tarda,...) i repartiment modal, 
seran els elements diferenciadors que determinaran cada CGM. 

A diferencia dels Polígons Industrials, no s’ha pogut analitzar un nombre prou gran de 

centres generadors específics per poder establir patrons de conducta similar, però, en una 
primera anàlisi per tipologia de CGM es poden determinar comportaments generals de 
mobilitat per a cadascun dels CGM. 

Hi ha patrons, directrius i conductes de la mobilitat que es poden generalitzar al tractar-se 
d’un centre generador que per les seves característiques intrínseques genera un 
comportament determinat,  però n’hi ha d’altres que estan determinats per l’entorn i el lloc 

on es localitza el CGM.  

L’ATM ha intervingut en els PME de l’Hospital de Can Ruti, a la Universitat Autònoma, a 

l’Aeroport del Prat, la Ciutat de la Justícia i ha informat diversos estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada de centres comercials i d’Hospitals.  

 

Hospitals   

A l’RMB hi ha, aproximadament,128 clíniques i hospitals, que suposen 12.482 llits. Fora de 
la ciutat de Barcelona es troben 55 d’aquests centres (vegeu la figura 2.13.2). 

Una última característica de la mobilitat als hospitals és que la mobilitat de visitants és força 
alta els caps de setmana i festius, la qual cosa obliga a analitzar els serveis de transport 
públic per si cal una oferta diferenciada. 

Dos aspectes que van resultar molt importants en la redacció del PME de l’hospital de Can 

Ruti i que poden extrapolar-se a la majoria d’hopitals són: 

 Cal donar preferència a la localització de les parades d’autobús i garantir que 

l’itinerari fins als accessos de l’hospital sigui accessible i no ocupat per altres 

vehicles,  

 Cal gestionar les places d’aparcament establint criteris de servei, com pot ser 

reservar-les per a visites mèdiques de curta durada, urgències, accessibilitat, 
vehicles d’alta ocupació o vehicles menys contaminants i evitar que siguin 

ocupades pels treballadors que arriben primer a l’hospital, sense cap criteri de 

gestió. 

 

Figura 2.13.2.  
Hospitals i clíniques de l’RMB. 

Font: ATM 
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Universitats 

A l’RMB hi ha 110 facultats i escoles universitàries on estudien 153.793 persones.·37 dels 

centres universitaris se situen fora de la ciutat de Barcelona (vegeu la figura 2.13.3). 

Des del punt de vista de la mobilitat obligada, les universitats presenten el fet diferencial 
que els usuaris principals són els estudiants, amb unes pautes de mobilitat temporals molt 
accentuades, sense menystenir l’important nombre de treballadors (personal 

d’administració, recerca, professorats, becaris, …). 

La mobilitat es produeix bàsicament en dia feiner i associada majoritariament a l’estudiant i 

professor. Les puntes d’entrada es troben a primera hora del mati i a primera hora de la 

tarda, mentre que les sortides es produeixen al final de cada període, encara que hi ha una 
tendència creixent cap a una major desregulació. Tanmateix, el nombre de dies lectius és 
força inferior al nombre de dies feiners; per tant hi ha tres tipologies de dies, lectius, 
laborables no lectius i festius.  

L’alumnat té un perfil de comportament de mobilitat molt diferenciat respecte al treballador. 
Atesa la joventut dels estudiants, l’ús del transport públic és el predominant. El nivell 

econòmic i el fet que una part important dels estudiants no disposin de carnet de conduir 
fan que l’opció majoritària sigui el transport públic. Per tant, el percentatge d’estudiants amb 

vehicle propi cau molt per sota de la mitjana, i estan més disposats a utilitzar els altres 
modes de transport com a mitjà de desplaçament o a compartir el cotxe. 

Tot i això, encara hi ha un percentatge força alt dels desplaçaments que realitzen els 
estudiants en vehicle privat, en part per la dispersió de la procedència de les persones que 
estudien i també per la no satisfacció amb l’oferta de transport públic, fet que genera 
problemes d’aparcament al seu entorn. Per això es recomana fer una política específica 

sobre gestió de la mobilitat i especialment, de l’aparcament en aquest col·lectiu.  

Una altra diferencia respecte d’altres CGM es la utilització del cotxe compartit. Algunes 
universitats disposen de portal web tot i que en molts casos s’hauria de millorar per fer 

augmentar el nombre de viatges en aquesta modalitat. 

De l’anàlisi de dues enquestes efectuades l’any 2007 a la Universitat de Terrassa (UPC) i a 
la UAB (Cerdanyola del Vallès), totes dues situades doncs fora de Barcelona, s’observa 

una coincidència d’ús majoritari del transport públic, (46% i 56% respectivament) enfront 

del vehicle privat (37% i 40%). Pel que fa als modes vianant i bicicleta, a la universitat de 
Terrassa hi arriben un 17% mentre que a la UAB tan sols el 4%.  

En el cas de la UPC Terrassa el grau de satisfacció dels usuaris dels transports públics era 
molt baix: més del 30% n’estava molt poc satisfet i un altre 40%, gens satisfet. Dos 
elements importants d’insatisfacció eren el temps de viatge, de mitjana 50 minuts, i la 

distància elevada entre les estacions de tren i el campus. Aquest segon punt serà resolt 
amb la inauguració en pocs anys de la nova estació de Terrassa UPC Vallparadís, just a 
tocar del campus universitari. En el cas de l’UAB els universitaris consideren que hi ha una 

manca d’oferta de transport públic, especialment en relació a l’oferta limitada de  la xarxa 

de RENFE, i que el temps de viatge en transport públic és excessiu. 

En el cas de l’UAB es pot concloure que el poc ús de la bicicleta pels desplaçaments de 

connexió prové de la manca d’una xarxa ciclable ben connectada i segura amb els 

municipis propers. 

Figura 2.13.3.  
Universitats de l’RMB 

Font: ATM  

. 

Aquestes especificitats de la mobilitat de les persones que estudien i la seva capacitat per 
organitzar-se, així com el fet que el campus estigui situat en trama urbana densa o a les 
afores de la trama urbana aconsellen que cada campus disposi d’un Pla de mobilitat 
sostenible i segura. Aquest Pla ha d’adaptar-se a una demanda amb un calendari diferent 
del dels centres de treball i on la comunicació i la manera com rebin les polítiques de 
mobilitat de la universitat els estudiants en el seu primer any de cursar els estudis són 
essencials per determinar les seves pautes de mobilitat.  
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Aeroport 

Per poder garantir una bona accessibilitat als aeroports s’han de dotar de bones 

connexions viaries i d’una xarxa de transport públic amb els principals centres urbans mes 
propers. Per aquest motiu l’any 2010 es va redactar el Pla de mobilitat de l’aeroport del Prat 

que s’ha ha estat implementant durant els darrers anys. 

La diagnosi del Pla i les accions recomanades es resumeixen a la taula 2.13.13. 

Taula 2.13.13.  

Diagnosi Pla de Mobilitat Aeroport del Prat 

Resultat de la diagnosi  Acció recomanada  

S’observa un increment del transport públic 

superior al del vehicle privat, coincidint amb la 
generalització del transport aeri 

Millorar i ampliar l’oferta de transport públic 

a l’aeroport del Prat 

S’han identificat àmbits geogràfics metropolitans 

sense oferta de transport públic amb l’aeroport 

(tant dels passatgers com dels treballadors) 

Ampliar les línies existents de transport 
regular per carretera i/o crear-ne de noves 

Tant el servei ferroviari de Rodalies (R2) com les 
línies regulars interurbanes presenten freqüències 
de pas baixes (cada 30 min) 

Augmentar la freqüència de pas dels serveis 
amb major demanda 

L’horari dels serveis de transport públic no sempre 

està ajustat als horaris de treball de l’aeroport 
Ajustar  els horaris de servei perquè 
coincideixin amb els dels usuaris 

Alt ús del vehicle privat com a mode d’accés a 

l’aeroport, tant en el cas dels passatgers com dels 

treballadors 

Promoció del transport públic i gestionar 
més eficientment la demanda del vehicle 
privat 

Font: ATM. 

El tipus de viatge depèn de la classificació de l’usuari: treballadors, viatgers i acompanyants 

dels viatgers. 

L’any 2006 el 38% dels passatgers accedien a l’aeroport en taxi, i un altre 32% en vehicle 
privat mentre que el 67% dels treballadors utilitzava el vehicle privat per desplaçar-se fins a 
l’aeroport. 

A partir de la diagnosi es va proposar 6 eixos d’actuació (Taula 2.13.14) cadascun amb un 
conjunt de mesures per millorar la cobertura en transport públic de l’aeroport i la connexió 

de les xarxes de vianants i bicicleta amb els municipis veïns. 

Tot i que una bona part del pla ha estat executada queden serrells molt importants per 
resoldre, com l’accessibilitat ferroviària, aspectes de la mobilitat per als treballadors, les 
connexions en bicicleta amb els municipis veïns i l’adaptació del pla als canvis tecnològics 

que suposa el vehicle elèctric.  

 

Taula 2.13.14.  
Eixos d’actuació Pla de Mobilitat Aeroport del Prat 

EA1 Transport públic 
Adequar el sistema de transport públic de l’aeroport del Prat 

d’acord als nous condicionants del seu entorn 

EA2 Vianants bicicletes 
Completar la connectivitat i garantir l’accessibilitat universal 

al nou entorn aeroportuari 
EA3 Informació i difusió Millorar i actualitzar la informació sobre l’accés a l’aeroport 

EA4 Accessibilitat sostenible 
Fomentar l’accés en transport públic a l’aeroport del Prat per 

evitar la creixent congestió viària 

EA5 Costos externs 
Reduir els costos externs del flux de passatgers, 
treballadors i mercaderies a l’entorn de l’aeroport 

EA6 Gestió integral Gestionar integralment la mobilitat dins l’àmbit aeroportuari.  

Font: ATM. 

 

Centres comercials 

En l’RMB hi ha 28 grans centres comercials, que ocupen una superfície de 64,5 ha. 

D’aquests se’n troben fora de la ciutat de Barcelona 13 i d’aquests, 8 són fora dels nuclis 

urbans (vegeu la figura 2.13.4).  

Des del punt de vista de la mobilitat dels treballadors, el tractament que es dóna als centres 
comercials pot ser molt similar al dels polígons industrials i es poden incloure en el mateix 
paquet de mesures. Però des del punt de vista de la mobilitat no obligada, és a dir, de la 
demanda dels seus serveis, convé destacar alguns aspectes diferents. 

La ràtio d’atracció de viatges per superfície de venta varia segons el tipus d’activitat 

comercial (grans magatzems, centres comercials i superfícies especialitzades) i tipologia de 
dia (dies feiners, divendres i dissabte) i tipologia de demanda (treballadors i clients).  

Les persones usuàries d’un centre comercial tenen un comportament horari molt diferent al 

dels polígons industrials; així, es produeixen les puntes de desplaçaments a la tarda de 
divendres i dissabte si es tracta d’un centre comercial sense oferta d’oci i també els 

diumenges quan incorporen l’oci en la seva oferta.  

La distribució modal dependrà del tipus d’activitat comercial prevista però també de la 

localització espacial. Fora l’àmbit urbà, el pes del vehicle privat es molt important, per bé 

que quasi nul el mode a peu i en menor mesura el públic. En canvi en l’àmbit urbà 

dependrà de l’existència o no d’un transport públic competitiu.  
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Tots els Centres Comercials disposen d’una gran oferta d’aparcament per a vehicles privats 

i, en canvi, molts cops insuficient per al transport públic . Aquest contrast dificulta el 
transvasament de viatges en vehicle privat cap al transport públic. 

 

Figura 2.13.4.  
Grans centres comercials de l’RMB 

Font: ATM  

Per tal que el transport públic sigui competitiu es necessari tenir un bon grau de cobertura, 
tenir les parades pròximes als  accessos al centre comercial, que han de ser adaptades per 
a totes les persones, millorar l’itinerari a peu de la parada al centre, dotar de carrils bus en 

els accessos del centre comercial que es congestionen, i proveir freqüències adaptades a 
l’activitat del centre comercial. 

En general, la política dels centres ha estat facilitar l’aparcament als seus clients i molt poc 

activa amb vista a la promoció de l’ús dels mitjans de transport públic o de la bicicleta. 

Un altre aspecte diferent respecte d’altres CGM és l’ocupació dels turismes. L’ocupació 

dels vehicles per part dels visitants es molt superior a l’ocupació mitjana per motius feina. 

(2,5 enfront d’ 1,3) 

Tot i que la llei de la mobilitat obliga les noves implantacions a dotar-se d’un sistema de 

mobilitat sostenible, per als centres existents cal establir plans de mobilitat que disminueixin 
la problemàtica de congestió que generen a l’entorn dels seus accessos i, a la vegada, 

satisfacin els desplaçaments que realitzen els seus clients. 
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CENTRES GENERADORS DE MOBILITAT - conclusions 
 

 PLANS DE MOBILITAT INDUSTRIAL: Els darrers anys s’han dut a terme 25 Plans de 
Mobilitat de polígons industrials (PME) que afecten 170 polígons industrials de l’RMB, 
amb l’estratègia d’aprofitar les sinèrgies que aporta la grandària d’una zona industrial. 
Els propers anys cal mantenir aquesta política en nous emplaçaments.  

 MOBILITAT OBLIGADA: Tot i l’esforç realitzat els darrers anys encara hi ha grans 
centres generadors de mobilitat, com poden ser els hospitals, les universitats i els 
centres comercials, sense un PME. Pel que fa a la mobilitat obligada de les persones 
treballadores, es podran utilitzar les mateixes estratègies que en els polígons industrials, 
però respecte a la mobilitat generada pels serveis que presten, cal dotar-los 
d’estratègies propies que atenguin les seves especificitats i que impliquin els col·lectius 
més afectats. 

 FINANÇAMENT I GESTIÓ: Tanmateix, aquesta activitat planificadora no ha comportat 
l’execució de les mesures proposades en els PME. Els problemes de finançament i de 
gestió semblen els aspectes principals a resoldre els propers anys, a causa dels quals 
caldrà adaptar econòmicament les accions prioritàries a les noves circumstàncies, 
apostant per mesures de gestió i aconseguint el compromís de les empreses en el seu 
finançament.  

 PARTICIPACIÓ DELS AGENTS: Els aspectes de gestió del Pla no han acabat de trobar 
un mecanisme idoni per al seu desenvolupament. S’ha trobat a faltar la presència i 
participació activa de les empreses en les taules de mobilitat i en la gestió i finançament 
del Pla. La figura del gestor de mobilitat no s’ha consolidat en molts dels plans, la qual 
cosa en dificulta molt l’execució. Per aquest motiu és necessari encarar els nous plans 
garantint la presència de tots els actors des del seu inici.  

 

 
 PLANIFICACIÓ GLOBAL: Alguns plans han volgut millorar la mobilitat amb més oferta 

de transport públic de superfície, sense resoldre els desplaçaments complets ni els 
itineraris interns del polígon fins a la parada o les connexions per a vianants o bicicleta 
amb la trama urbana més propera. Cal evolucionar cap a una planificació de la mobilitat 
dels polígons que atengui totes les baules de la cadena del desplaçament. 

 PLANIFICACIÓ INTEGRADA: Encara queden polígons industrials amb infraestructures 
ferroviàries properes a les quals és difícil arribar, perquè no hi ha servei d’autobús, 
carrils bicicleta o itineraris de vianants. Cal una planificació integrada de tots els modes 
de transport, introduint la xarxa ferroviària en les connexions per assolir la màxima 
eficiència de cadascun d’ells. 

 APARCAMENT: L’anàlisi de l’aparcament i de la mobilitat de mercaderies són dos 
aspectes que cal analitzar en profunditat en els plans de mobilitat dels polígons, ja que 
molts d’aquest sectors presenten una gran il·legalitat pel que fa a l’aparcament mentre 
que la mobilitat de mercaderies sovint resta escassament estudiada. 

 EXCLUSIÓ SOCIAL: El fet que només es pugui arribar a un lloc de treball amb vehicle 
privat és també un factor d’exclusió social, motiu pel qual cal trobar solucions que 
garanteixin el dret al treball a tothom amb independència de la disponibilitat de cotxe per 
desplaçar-se. 

 PLANS DE DESPLAÇAMENT D’EMPRESA: Els plans de desplaçament d’empresa 
(PDE) són una gran oportunitat per aconseguir la incorporació de les grans empreses a 
les polítiques de mobilitat sostenible i facilitar l’assoliment dels objectius dels PME i els 
PMU. 
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2.14. Informació i tecnologia per a la gestió de la mobilitat  

La gestió de les diferents xarxes de mobilitat depèn en bona part de la informació i la 
tecnologia. Si bé en els apartats precedents ja s’han comentat nombrosos aspectes de 

gestió de la xarxa viària, de l’aparcament o de la bicicleta, en aquest apartat es destaquen 

aquells aspectes de gestió més lligats la informació i la tecnologia que han quedat recollits 
més abastament en l’informe Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal” 

(SENER, TRANSFER, Mcrit i ERF, 2013), 

Les noves tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat inclouen tant 
tecnologies orientades a la informació i comunicació (TIC) com instruments que permetin 
ajudar a gestionar la mobilitat d’una manera més eficient i millorar la capacitat de la xarxa. 

Les TIC han suposat importants canvis en la vida quotidiana de la població. D’entrada, 

l’extensió d’Internet i les telecomunicacions han provocat un fort impacte en la mobilitat 
caracteritzat per la reducció dels desplaçaments però també per l’increment accelerat en 

l’accés a la informació.  

L’aplicació d’aquests conceptes i tecnologies a les ciutats ha generat el concepte de Smart 

Cities o ciutats digitals en la seva vessant més tecnològica. I és precisament en la gestió de 
la mobilitat on les tecnologies smart estan trobant un dels seus principals camps 
d’aplicació. Ja en l’àmbit específic de la mobilitat, en els darrers anys ha incrementat 
exponencialment el desenvolupament de tecnologies vinculades als ITS (Intelligent 
Transport System) i a tot el que es troba relacionat amb la captació i gestió d’informació. 

L’aparició de noves idees i de noves aplicacions ja implementades sobre el territori és 
constant i cal una atenció específica per estar al corrent de totes les novetats. 

Les noves tecnologies aplicades a la gestió de la mobilitat inclouen tant tecnologies 
orientades a la informació i comunicació (TIC) com instruments que permetin ajudar a 
gestionar la mobilitat d’una manera més eficient i millorar la capacitat de la xarxa.  

La recerca s’ha orientat principalment cap als camps de la millora de capacitat a la xarxa 

viària, la gestió del peatge viari, la gestió de l’aparcament, la senyalització viària i la 
caracterització de patrons de mobilitat. 

 

2.14.1. La gestió de la xarxa viària 

Peatges 

La tarificació és una de les eines més eficaces per a la gestió de la mobilitat, tot i que la 
tarificació actual de la xarxa respon més a models de rendibilitat financera de cada 
concessió que no pas a una lògica de gestió de la mobilitat, fet que pot generar disfuncions 
en la mobilitat i desequilibris territorials. 

Com ja s’ha analitzat a l’apartat 2.7 Xarxa viària, el peatge és un instrument per a la gestió 
de la mobilitat, que condiciona el repartiment modal però que pot comportar com a risc 
disfuncions sobre la fluïdesa de la xarxa. Un correcte establiment del sistema de tarifes 

territorialment racional i comprensible per a l’usuari i no pensat només amb la perspectiva 
del finançament de la infraestructura ha d’esdevenir un element més dins de les polítiques 

de mobilitat, que han d’abordar el conjunt de la mobilitat en un corredor sencer. 

L’eurovinyeta és una oportunitat per racionalitzar el sistema de peatges, tarificant també les 
autovies i corregint les disfuncions de la doble xarxa d’autopistes i d’autovies lliures 

paral·leles.  

ViaT 

ViaT és la denominació del sistema de telepeatge implantat a gairebé la totalitat de la xarxa 
d’autopistes de peatge espanyola, que permet abonar el peatge sense necessitat de parar 
el vehicle. Per utilitzar aquest sistema s’ha de disposar d’un dispositiu electrònic, que 

identifica el vehicle i permet realitzar el càrrec sobre el compte de l’usuari.  

Tot i ser un element clau per a la gestió dels peatges, aquest sistema encara no té un ús 
majoritari, entre altres raons pel seu cost. Tant la tarificació de la xarxa com l’aplicació de 

descomptes i altres avantatges van associats al pagament mitjançant aquest dispositiu. La 
seva utilització té incidència en l’augment de la fluïdesa del trànsit, en evitar que els 

vehicles s’aturin per pagar, afavorint el conjunt de conductors a part dels beneficis sobre la 

concessionària. S’ha observat que una de les limitacions del nou sistema de descomptes 
és el requisit de pagament amb TAC (o OBE Via-T) que actualment són distribuïts per les 
Societats concessionàries a traves d’entitats bancàries. Avançar cap al cost mínim i la 

universalització de l’ús del VIA-T permetria obrir un nou escenari en la gestió del transport 
per carretera.  

Els autobusos regulars i discrecionals disposen de vies de peatge reservades amb 
pagament amb Via-T només en alguns punts de peatge (Garraf/Vallcarca, Martorell, Les 
Fonts, La Roca del Vallès) i totes elles són compartides amb la resta de vehicles pesants. 
S’observa per tant que la presencia d’aquestes vies reservades als vehicles pesants no 

s’ha generalitzat a totes les barreres encara que presentin un elevat percentatge d’IMH i 

IMD de pesants, com ara la troncal de Vilassar i l’accés de Mollet. 

La tarificació dinàmica de carreteres (Managed lanes i senyalització dinàmica) 

La implementació més utilitzada de tarificació dinàmica funciona amb un sistema de preus 
variable segons l’hora del dia per tal de desplaçar usuaris fora de les hores punta (amb 
tarifa més cara) i aprofitar al màxim la capacitat de la infraestructura. 

A l’RMB ja hi ha casos, com el dels Túnels de Vallvidrera, on s’apliquen dues tarifes al llarg 

del dia feiner, una a les hores punta de matí i tarda i l’altra, un 12% més barata, la resta 

d’hores. El problema és que el període punta dels túnels inclou una franja de temps molt 

amplià (de 7:30 a 10:30 del matí i de 17:00 a 21:00 de la tarda) i per tant és difícil observar 
una laminació de la demanda únicament per efecte de la gestió de tarifes. La tarificació 
dinàmica d’autopistes pot variar segons l’hora del dia però també segons altres variables 

com el grau de congestió de la via. 
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La tarificació dinàmica és aplicable tant en autopistes que ja són de peatge com en altres 
tipus d’infraestructures com el carril BUS-VAO, on es permetria l’obertura a la resta de 

vehicles en funció d’una tarifa variable que va pujant a mesura que es va omplint el carril. 

Una de les aplicacions proposades de tarificació dinàmica és de reduir el peatge per a 
vehicles pesants a les hores nocturnes. Així, s’aprofita l’excedent de capacitat nocturn de la 

xarxa viària per moure les mercaderies i es genera un excedent de capacitat en hores 
diürnes ja que es redueix el trànsit de pesants en hores d’alta agitació de mobilitat de 

persones. 

Aquest sistema ja s’ha utilitzat en diverses ciutats del món com a Singapur i a Holanda i es 
caracteritza pel fet que les tarifes varien segons l’hora i el tram de la xarxa, de manera que 

poden adreçar-se específicament a àrees congestionades. Això és similar a l’esquema de 

congestion-toll que ha tingut èxit a Londres, en una escala molt més gran. Un esquema 
similar va ser rebutjat recentment a Nova York i es troba en estudi a San Francisco,  

Les tarifes varien d’acord amb l’eficiència de combustible del vehicle, per animar els 

conductors a canviar als cotxes més eficients. Holanda té previst eliminar l’impost de 

circulació per a vehicle de motor i el substituirà per aquest sistema de tarificació 
inherentment més just: les persones que condueixen amb poca freqüència en realitat 
pagaran menys sota el nou sistema i els vehicles pesants pagaran més. 

Peatge dinàmic en aquells carrils reservats per a bus-vao 

En alguns països s’està estudiant (i implementant) l’opció d’establir un peatge dinàmic en 

aquells carrils reservats per a Bus-VAO que es trobin infrautilitzats. El concepte és que en 
els carrils VAO, als vehicles amb baixa ocupació se’ls carrega un peatge, mentre que els 

vehicles d’alta ocupació, ECO, transport públic i vehicles d’emergència tenen el pas gratuït. 

Els conductors que volen entrar al carril i no compleixen el requisit d’ocupació paguen un 

peatge i hi poden entrar. D’aquesta manera s’asseguren que el seu temps de viatge no es 

retardarà per la congestió. Es tracta de convertir un HOL (high occupancy lane) en HOT 
(high occupancy toll).  

L’objectiu és maximitzar la capacitat del corredor millorant el temps de viatge a tots els 
usuaris, ja que els que utilitzen el carril directe de pagament no es troben congestió i al 
mateix temps es redueix el trànsit i la congestió conseqüent a la via gratuïta desplaçant 
trànsit d’aquesta cap al carril VAO infrautilitzat.  

De fet no cal que sigui en carrils reservats per alta ocupació sinó que es pot dedicar un 
carril segregat de l’autopista únicament per a vehicles disposats a pagar peatge i la resta 

de carrils lliures de pagament. És el que s’anomenen express lanes, on el peatge pot variar 
per hores del dia en funció de la congestió a la via gratuïta paral·lela. 

El peatge s’estableix, o bé durant un determinat dia o hora, o bé dinàmicament segons el 

nivell de congestió. El valor del peatge fa que alguns usuaris desisteixin d’entrar-hi; per 
tant, és important de fer un bon estudi de trànsit abans d’implantar una determinada tarifa. 

 

Figura 2.14.1.  
Exemple de cartell amb senyalització variable a la I-15. 

 

Font:UTE  

Peatge free-flow. 

El peatge free-flow és una de les eines que es preveuen més eficaces per augmentar la 
capacitat de la xarxa viària d’autopistes de peatge. Les retencions a les autopistes en 

períodes punta de trànsit sovint són provocades per les barreres de peatge, que 
constitueixen un coll d’ampolla on la majoria dels vehicles s’han d’aturar per recollir el ticket 

o abonar la tarifa. 

El sistema de peatge free-flow és un sistema de telepagament on el vehicle no ha de 
modificar la velocitat en passar per la zona de pagament. Se substitueix la tradicional platja 
de peatge per un pòrtic metàl·lic similar als que sostenen els panells de missatgeria 
variable. En aquest pòrtic, es troben els equips electrònics que permeten al sistema de 
detectar els vehicles, fer fotografies de les matrícules, calcular-ne la mida per aplicar la 
tarifa que li correspon i, a més, "llegir" els dispositius que poden portar els vehicles que els 
facin beneficiaris d’algun descompte. Aquests dispositius, els VIAT o, en anglès, On-board 
Units (OBU) es comuniquen mitjançant microones amb les antenes col·locades en el pòrtic 
i permeten identificar el vehicle de forma inequívoca. 
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Aquest sistema es molt útil en carreteres de molt trànsit, ja que s’evita per complet la 

congestió que es produeix en les places de peatge, de manera que els usuaris es veuen 
molt més animats a utilitzar la carretera, i augmenten els beneficis de l’empresa 

concessionària 

Quan es coneix el client, és possible oferir-li plans de preus adaptats a les seves 
necessitats, descomptes per ús repetit, etc,. fet que és molt avantatjós per als usuaris de la 
via, sobretot per als usuaris freqüents, que aconsegueixen rapidesa i economia en els seus 
desplaçaments per l’autopista. 

Si bé la necessitat d’usar peatgistes que operin les cabines 24h al dia desapareix, els 

peatges free-flow requereixen més personal dedicat al manteniment del sistema informàtic 
per tal que tot funcioni. 

A Europa ja hi ha països (Eslovènia, Eslovàquia, Hongria, ...) que estan començant a 
implantar o ja han implantat (Alemanya) una variant del sistema free-flow, basada en la 
determinació de la posició del vehicle mitjançant GPS. 

La imatge següent mostra un portal amb els sensors de telepeatge i càmeres de vídeo per 
enregistrar els infractors a les autopistes xilenes. 

Figura 2.14.2.  
Portal de peatge free-flow a Xile 

 
Font: UTE 

Per a la seva implementació a Catalunya i l’RMB caldria primer una intensa campanya de 

comunicació i incentivació per tal que tots els vehicles adaptessin un OBU. Tot i així, caldria 
preparar sistemes de pagament alternatiu ja que en un principi s’hauria de mantenir de la 

opció de pagar d’una altra manera per als usuaris de l’autopista. 

Així, cal preveure dues possibles solucions: d’una banda seguir habilitant cabines de 

peatge al marge del tronc de l’autopista on els vehicles que no disposin d’OBU puguin 

abonar la tarifa; i una segona opció, ja utilitzada en casos com l’Urban-toll de Suècia, que 
consisteix en permetre pagar el peatge en àrees de servei o localitzacions similars a partir 
d’unes màquines de cobrament tipus caixer automàtic especialitzades. 

Sistema de detecció automàtica de gàlib 

Els túnels de Vallvidrera han començat a utilitzar un sistema de control de gàlib als 
accessos de l’autopista per prohibir el trànsit de segons quin tipus de vehicles pesants de 

grans dimensions 

En aquest cas, el sistema mesura el gàlib del vehicle mitjançant un sistema d’infrarojos i a 

partir d’aquí decideix si compleix els requisits per circular per la via. En el cas que 

ultrapassi les dimensions permeses, una barrera mòbil situada a una certa distància del 
pòrtic de control, però abans d’entrar al tronc de l’autopista, es tanca i prohibeix l’entrada 

del dit vehicle. 

Figura 2.14.3.  

Pòrtic de detecció de gàlib i analogia del funcionament amb control de paquets 
 en un sistema de correus: 

 

Font:UTE 

El sistema es pot utilitzar per gestionar la mobilitat a la xarxa viària en aquelles ocasions en 
què no interessa que vehicles de gran envergadura circulin per una via en certs moments 
del dia. Per exemple, permet controlar la prohibició de circulació de vehicles pesants per 
certs trams d’autopista a certes hores punta de trànsit del llarg del dia. 
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Augmentar la capacitat de la xarxa viaria. 

La velocitat variable 

Els diferents estudis que analitzen els efectes de la gestió dinàmica de la velocitat arriben a 
la conclusió que aquesta permet augmentar la capacitat d’un corredor en períodes de 

congestió viària i reduir-ne l’accidentalitat. 

Aplicar polítiques de velocitat variable en dies de poca congestió i sense incidències 
extraordinàries no aporta millores significatives al funcionament de la xarxa viària, encara 
que en alguns casos pugui ser indicat per temes ambientals. Des del punt de vista de la 
capacitat, es considera interessant disposar del sistema implementat perquè en dies 
especials on el trànsit és superior a la mitjana (operacions tornada de vacances o altres 
esdeveniments singulars), la situació meteorològica sigui adversa o hi hagi alguna 
incidència puntual (un accident) el trànsit es pugui regular i laminar en els moments i llocs 
adequats. 

Estudis realitzats per l’ATM conclouen que la solució més eficient per a reduir la congestió i 

optimitzar els temps de recorregut és limitar la velocitat a 80 km/h només als períodes on 
se superi el nivell de servei D i mantenir el límit màxim de velocitat de projecte a la resta del 
dia. Aquest escenari suposa una reducció de les emissions en períodes punta però no 
durant la resta del dia. 

Es remarca la idea de definir corones de velocitats que es van reduint en acostar-se a 
Barcelona com a mesura favorable per reduir la congestió i millorar la qualitat de l’aire en 

entorns més densament poblats. El Plan AIRE del Ministerio de Fomento també aposta per 
la definició de corones de velocitats més baixa a les àrees metropolitanes i entorns de 
ciutats importants. 

Actualment s’aplica i es preveu aplicar gestió dinàmica de la velocitat en corredors d’accés 

a Barcelona. Després dels corredors C-31 Sud, C-32 Sud entre Castelldefels i Cornellà i 
AP-2, B-23 entre Barcelona i Molins de Rei, el proper tram on s’aplicarà la velocitat variable 

serà la B-20 Nord entre Santa Coloma de Gramenet i Tiana seguida de la C-31 Nord entre 
Sant Adrià del Besòs i Badalona i el 2014 culminarà l’ampliació amb el tram de l’A-2 
comprès entre Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. 

L’aplicació en altres àmbits anirà vinculat al nivell de congestió de la xarxa i no tenen per 
què ser accessos a ciutats; per tant, a més dels accessos a Barcelona hi ha altres trams de 
la xarxa viària on es podrien estudiar l’aplicació de polítiques de velocitat variable com el 

corredor AP-7/B-30 a l’altura del Papiol, o la C-58 entre Terrassa i Sabadell. 

Hard shoulders 

Una manera d’incrementar la capacitat de la xarxa viària en moments puntuals és 

permetent la circulació pel vorals de les vies d’alta capacitat en períodes de congestió 

(Hard Shoulders). En aquest cas la tecnologia intervé bàsicament en la detecció de la 
congestió i en la senyalització i informació als conductors. 

Es tracta d’una mesura ja implementada en diversos països i entra en el marc dels 

managed lanes o carrils per a un tipus determinat d’usuari que s’acostumen a gestionar de 

manera dinàmica d’acord amb les condicions de transit de la via. 

La utilització del voral ha d’anar precedida d’un condicionament d’aquest, donant-li les 
característiques geomètriques necessàries, acompanyat de la implantació de sistemes de 
senyalització dinàmica que informin els usuaris de les condicions i regulacions de l’ús 

juntament amb sensors a la via que detectin l’aparició de congestió i càmeres de 

videovigilància per controlar que el voral està lliure (que no hi hagi vehicles avariats). És 
interessant dotar també la infraestructura d’apartadors per a vehicles avariats per 

minimitzar les obstaculitzacions en el voral.  

Figura 2.14.4.  
Sistema de vorals transitables de Hessen. 

 

Font: UTE 

Hi ha països on s’indica específicament que només es pot transitar pel voral si el conductor 
pretén prendre la següent sortida de l’autopista mentre que en altres la circulació pel voral 

no esta condicionada a la sortida que el vehicle utilitzi. 

Normalment el disseny inicial del voral no té prou amplada per convertir-se en un carril 
transitable; cal, doncs, fer alguna modificació infraestructural, que pot consistir en 
l’ampliació de secció o estrenyement de carrils en zones on la velocitat estigui limitada a 
80km/h. No es recomana estrènyer carrils en trams de 120 km/h. 

A les autopistes alemanyes es va fixar que la velocitat màxima de circular per un voral 
transitable fos de 100 km/h. Així, mentre la velocitat de flux lliure superés aquest valor el 
voral es mantenia tancat i en el moment que l’increment de trànsit limitava la velocitat dels 

vehicles per sota d’aquest valor s’obria el voral augmentant sensiblement la capacitat. 

En general, l’ús temporal voral ha demostrat ser ràpid d’implementar, relativament rendible i 
altament eficaç per millorar la mobilitat (s’augmenta la capacitat de la via en un lapse de 

temps relativament curt, en comparació amb les obres de construcció convencionals), 
alhora que garanteix un alt nivell de seguretat viària. El procediment és especialment 
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adequat en autopistes que mostren un trànsit intens a causa dels alts volums de 
passatgers a les hores punta. 

El "Ramp Metering” 

Anomenat també Control d’Accessos a Vies d’Alta Capacitat (CAVAC), no és una tècnica 

nova. Els anys 60 ja es van instal·lar sistemes d’aquest tipus als Estats Units, a Xicago, 

Detroit i Los Angeles. A principi dels 90, aquesta modalitat de control d’accessos estava 

implantada en més de trenta àrees metropolitanes americanes, europees i asiàtiques. 

Figura 2.14.5.  
Funcionament del ramp metering 

 

Font: UTE 

En situacions de trànsit molt dens en una via d’alta capacitat qualsevol incident produït en 

la incorporació dels vehicles des d’un accés fins a la via principal, per mínim que sigui, pot 

donar lloc, al col·lapse de tots dos. Per evitar aquests incidents apareixen les mesures de 
control a les incorporacions a la via principal, dosificant el nombre de vehicles que hi 
accedeixen, coneixent a cada moment la capacitat, la velocitat i la intensitat a la zona. 

Les retencions en una via d’alta capacitat es produeixen, principalment, pels motius 

següents: incidents, accidents, retencions degudes a la incorporació de vehicles des d’un 

accés, colls d’ampolla en la infraestructura, excés de demanda d’entrada a la via principal, 

pertorbacions en el flux de la via principal produïts per la demanda de pas de vehicles 
agrupats en la circulació dels accessos. En regular els accessos a la via principal 
s’afavoreix l’eliminació, o almenys la reducció, dels problemes causats pels colls d’ampolla 

existents, els excessos de demanda i les incorporacions en grup en els accessos a la via 
principal. 

La instal·lació per al control d’accessos a vies d’alta capacitat opera en dues fases: la 

determinació del moment de la incorporació i de prohibició d’accés, i el càlcul del cicle. 

A la pràctica, el control d’accessos disminueix la durada dels embussos i millora les 

condicions de trànsit globals. Hi ha evidències que el control d’accessos incrementa la 

capacitat si s’elimina el típic comportament parada-arrencada associat als embussos; així, 
el CAVAC pot produir increments del 50% en la velocitat de circulació i una reducció de fins 
al 30% en accidents. Tot i que el desviament dels vehicles a altres vies és un dels efectes 
secundaris negatius d’aquesta regulació, els resultats empírics demostren que només es 
desvien entre un 5 i un 10% dels vehicles. 

Aquest sistema està implementat en multitud de països com els Països Baixos, Gran 
Bretanya o els Estats Units. 

Control de trànsit i temps a través del bluetooth. 

Cada vegada hi ha més usuaris que disposen de telèfons mòbils connectats amb el vehicle 
via bluetooth per a poder usar sistemes de mans lliures i es en aquest sentit que s’han 

desenvolupat sistemes de seguiment que permeten identificar senyals de bluetooth, wifi o 
de navegadors GPS mitjançant antenes estàtiques amb un radi d’abast de 50 metres. 

El sistema localitza el mateix senyal provinent d’un vehicle en dos punts de la xarxa en 

diferents moments i permet identificar el temps de viatge entre aquests dos punts amb les 
condicions de trànsit en temps real. Això permet informar els usuaris dels temps de viatge a 
diferents punts de la xarxa mitjançant plafons de senyalització variable. 

Es tracta d’un sistema que a la xarxa catalana ja utilitzen concessionàries com Abertis o 
Tabasa a través de l’empresa Bitcarrier que ja ha desenvolupat aquest sistema per a 1.500 
km d’autopistes en tot l’estat espanyol, l’anomena Roadsolver. 

Es tracta d’un sistema que presenta nombroses avantatges per obtenir informació en temps 
real d’una manera fàcil ja que una vegada col·locades les antenes no cal incidir sobre 
l’estat del trànsit per començar a recollir dades. L’Ajuntament de Barcelona l’ha començat a 

utilitzar per a conèixer patrons de mobilitat de trànsit a l’interior de la ciutat. 

El 2010 Bitcarrier comença un projecte pilot a Barcelona que té com a objectiu crear una 
plataforma única, fiable i precisa capaç de manejar el trànsit de vehicles i el transport públic 
i informar els ciutadans sobre congestió, els retards i les rutes alternatives. 

La intenció és aprofitar el fet que les antenes poden localitzar els vehicles en diferents 
punts de la xarxa, no només per calcular temps de viatge sinó també per al 
desenvolupament de matrius origen destinació i identificar les rutes que segueixen els 
usuaris 
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En el congrés de Smart cities de Barcelona 2012, es va presentar la prova pilot on es 
col·locà una antena col·lectora de dades en un punt de la Diagonal de Barcelona que es 
combinava amb altres antenes situades en altres punts de la ciutat. 

Aquest tipus d’informació serviria per enriquir models calibrats de previsió de trànsit o 

estudis de caracterització de la mobilitat a través de matrius origen destinació. 

 

2.14.2. Gestió de l’aparcament 

L’aparcament a la destinació és un element clau en les polítiques de mobilitat, com ha 

quedat apuntat a l’apartat XARXA VIÀRIA. La regulació de l’aparcament a la calçada de les 
ciutats de l’RMB presenta disfuncions, en alguns casos lligades a l’escassa capacitat de 

gestió. També es detecten dèficits en la capacitat de gestió als aparcaments d’intercanvi 

modal (P&R).  

La combinació entre els avenços en nous sistemes de detecció d’ocupació dels 

aparcaments i sistemes d’informació a l’usuari a través d’aplicatius web permetran grans 

millores en la gestió de l’aparcament. En aquest sentit es vol destacar la necessitat 

d’assolir una gestió i informació conjunta de totes les tipologies de plaça (park&ride, zona 
blava, aparcament soterrani de pagament,...) que permeti a l’usuari informar-se de la 
localització d’aparcaments i de la disponibilitat de places de manera homogènia al llarg del 

territori, i així planificar de manera més eficient els seus desplaçaments o modificar-los en 
ruta amb informació en temps real. 

Actualment existeixen diferents tecnologies que ajuden a millorar la gestió de l’aparcament. 

Una de les més importants és la vinculada als sensors d’ocupació de places a la calçada i 
sistemes de guiatge. Es tracta d’un Sistema de Guiat Intel·ligent per al trànsit urbà que 

facilita la localització de places d’aparcament disponibles, reduint el temps de recerca i 

l’optimització de la gestió de les places millorant la mobilitat urbana augmentant l’eficàcia i 

la productivitat de cada plaça, millorant el medi ambient mitjançant la reducció del trànsit 
d’agitació i aportant beneficis per al ciutadà, ja que rep un servei d’informació de fàcil 

usabilitat que suposa un estalvi substancial de combustible. També suposa beneficis per 
l’explotador i en millora l’eficàcia i la productivitat de cada plaça. 

Es calcula que en entorns urbans entre un 18% i un 25% dels vehicles que circulen per la 
xarxa estan buscant plaça d’aparcament (font: Park Helper), i que el recorregut d’un vehicle 

per trobar una plaça pot arribar a significar un 14% de la seva longitud total de recorregut. 

Com ja s’ha pogut comprovar per als recorreguts en general, la utilització d’un sistema de 

navegació GPS per conduir a través d’un ambient desconegut redueix el nombre de 

quilòmetres recorreguts en un 16% i el temps de viatge en un 18% en comparació amb l’ús 

de mètodes de navegació convencionals (Font: Projecte europeu Origami). La introducció 
de l’oferta d’aparcament disponible en calçada podria contribuir encara més a l’eficiència 

del recorregut establert pel GPS. 

El sistema es basa en sensors localitzats a l’asfalt que detecten la presencia d’un vehicle 

estacionat. Aquesta informació és gestionada per l’empresa gestora dels aparcaments i es 
pot  transmetre a l’usuari mitjançant panells informatius d’informació variable situats a la 

calçada i en aplicacions per a smartphone que utilitza el posicionament GPS per localitzar 
places properes a la ubicació del vehicle.  

Figura 2.14.6.  
Exemple de sensor de places.  

 
Font: UTE 

Les noves tecnologies de sensors de control d’ocupació de plaça obren un ampli ventall de 

possibilitats per a una gestió més eficient de l’aparcament a la calçada. Una d’elles és la de 

la tarificació dinàmica segons demanda. Coneixent el nombre de places ocupades per a 
cada zona regulada, la tarificació dinàmica consisteix a modificar la tarifa de cada zona 
atenent al grau d’ocupació registrat en temps real per tal d’optimitzar els recursos facilitant 
a tothom una plaça d’aparcament d’acord amb les seves necessitats i recursos econòmics. 

La ciutat de Sant Francisco ja fa temps que va desenvolupar el sistema SF Park que 
implementa noves tecnologies per gestionar l’aparcament a partir d’informació en temps 
real de l’ocupació de les places i de tarifes dinàmiques en funció de la demanda. 

El municipi de Sant Cugat del Vallès va posar en servei l’any 2011 el primer smart street de 

Catalunya que incorporava sensors de plaça d’aparcament i panells de senyalització 
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indicant la disponibilitat de places a l’entrada del carrer. Al municipi de Sant Vicenç dels 

Horts, es troba en desenvolupament un sistema de detecció de places lliures a la calçada a 
partir de sensors localitzats en autobusos urbans que van recollint dades mentre realitzen 
el seu itinerari habitual. 

El procés requereix la realització d’un inventari georeferenciat de les places disponibles a la 

calçada. Una vegada ubicades les places, el bus recorre la línia recollint dades en temps 
real a través de sensors localitzats a l’exterior del vehicle pels carrers per on va circulant. El 

sistema de sensors està equipat amb sistemes de localització GPS de manera que en tot 
moment sap si el punt on està recollint informació pertoca a una plaça d’aparcament, un 

gual d’entrada de vehicle o un contenidor (entre d’altres opcions). D’aquesta manera, a 

través d’un únic sensor es poden recollir dades de moltes places d’aparcament, a 

diferència dels sensors inserits a la calçada on se’n necessita un per plaça. 

Els inconvenients d’aquest sistema són que només es recullen dades en carrers per on 

passa un bus i que segons la freqüència de pas d’aquest, la informació pot quedar 

desactualitzada, mentre que amb els sensors de calçada la informació és continua i en 
temps real. 

 

2.14.3. Transport públic 

Són nombroses els aspectes de gestió del transport públic on la informació i la tecnologia 
juguen un paper rellevant. Deixant de banda aquells aspectes estrictament tecnològics, de 
gran importància en relació a la xarxa ferroviària de transport públic, així de gestió de la 
xarxa viària ja comentats arran de la gestió de carrils exclusius o de prioritat per a transport 
públic, ressaltem aquí dos elements puntuals relacionats amb els bitllets i la informació a 
l’usuari. 

T-Mobilitat  

Des de l’ATM s’està treballant en la la implantació del projecte T-Mobilitat: una única 
targeta amb què la ciutadania podrà utilitzar tots els serveis per a la mobilitat a Catalunya.  

El projecte és innovador en la tecnologia, en la tarifació dels serveis i en la seva gestió 
(abast, finançament, seguretat de les transaccions, informació, prestacions), de tal manera 
que els usuaris de transport esdevinguin clients del mercat de la mobilitat i ja no disposin 
de títols de transport, sinó que adquireixen drets d’ús.  

 Pel que fa a la tecnologia, és un projecte R+D+i desenvolupat pel nostre sistema de 
transport i per al propi sistema. La T-Mobilitat és una targeta xip amb validació sense 
contacte, que necessàriament i progressivament s’anirà estenent a tota la xarxa de serveis 
de mobilitat, tant als que fan referència a la infraestructura de validació necessària com a la 
possibilitat d’aplicacions futures diverses. 

La tarifació esdevé flexible: el nivell d’ús real dels serveis determinarà la tarifa que s’haurà 

d’aplicar, sense que s’hagi de preveure el nivell d’ús amb antelació. Tanmateix, es podran 

aplicar les polítiques de tarifació social vigents. La T-Mobilitat també permet que el client 
determini el seu sistema de pagament. Pot triar entre un sistema de prepagament (obrint 
noves modalitats com el pagament per Internet i mòbil) o un postpagament amb 
domiciliació del rebut de transport.  

SAE i SIU autobusos 

En el cas dels serveis regulars d’autobusos, el pdM 2007-2012 ja incloïa dins la mesura 
“EA5 Assolir un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient” la necessitat de 

completar el desplegament del SAE ATM. Aquest objectiu ha estat ja pràcticament assolit 

en un 100% del nombre d’autobusos. En la mateixa línia, en relació als aspectes 

d’informació als usuaris, també ha estat gairebé assolit l’objectiu de disposar del 80% 

d'autobusos equipats amb Sistema d'Informació a l'Usuari – SIU. 

 

2.14.4. Gestió de la bicicleta 

La component tecnològica pren importància també en la gestió de la bicicleta en relació a 
l’aparcament i a les flotes de bicicletes públiques.  

Els costos dels sistemes d’aparcament segur desenvolupats han resultat ser molt alts, tant 

per a l’usuari com per a l’administració. Als països on la bicicleta es d’ús molt estès la major 

part de bicicletes són al carrer o en aparcaments com els cotxes o les motos, amb diferents 
graus de seguretat segons les característiques de l'emplaçament i dels usuaris. 

La bicicleta pública funciona a la pràctica, en gran mesura, com una alternativa al transport 
públic, en lloc de com un mode d’aportació i dispersió. Cal anar amb compte en la 

implantació de sistemes de bicicletes públiques, ja que en resulten costos d’operació per 

viatge comparables als de la resta de modes de transport públic. Si la bicicleta pública 
substitueix viatges a peu i en transport públic, resulta que la seva implantació, a més de 
requerir més recursos públics, en treu de la resta. L'exemple del Bicing de Barcelona, amb 
subvenció creuada procedent de l'aparcament, resulta especialment interessant per a fer 
viable aquest tipus d'implantacions. 

Els sistemes de bicicletes públiques han suposat la irrupció amb força de la tecnologia de 
gestió de flotes de vehicles d’ús individual i propietat col·lectiva a les ciutats, tecnologia que 

pot ser decisiva en l’expansió dels vehicles elèctrics a les ciutats. Suposa quantitats 

relativament moderades però que en canvi obren nous camins molt interessants pels quals 
les ciutats més importants i punteres del món estan ja avançant.  

La bicicleta elèctrica augmenta d’una manera considerable el radi d’acció d’aquest mode de 

transport, ja que permet que la majoria de les persones afrontin pendents del 5%, a una 
velocitat de 10 km/h i fins i tot superior, amb el mateix esforç que circulant en pla. També 
permet passar de velocitats "comercials" de 10 km/ha velocitats de 15 km/h en terreny pla. 
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TECNOLOGIA PER A LA INFORMACIÓ I LA GESTIÓ - conclusions  
 

 NOVES APLICACIONS I TECNOLOGIES: En els darrers anys ha incrementat 
exponencialment el desenvolupament de tecnologies vinculades als sistemes 
intel·ligents en el Transport (ITS), tant en les infraestructures de transport interurbanes 
com en l’àmbit urbà, en el marc de l’anomenada estratègia cap a la Smart city. L’aparició 

de noves idees i de noves aplicacions sobre el territori és constant i cal una atenció 
específica per a estar al corrent de totes les novetats.  
 

 OBSERVATORI DE NOVES TECNOLOGIES: Algunes de les solucions tecnològiques 
exposades ja es troben implantades a l’RMB i la majoria serien aplicables en l’horitzó del 

pdM, però el ritme d’aparició de noves solucions fa necessari un alt grau d’actualització 

a l’hora de prendre decisions. Seria interessant constituir un observatori de noves 

tecnologies vinculades al món de la mobilitat, d’escala metropolitana o catalana, que 

facilités un coneixement de les noves solucions que s’implanten al món i buscar els 

àmbits adients per aplicar-les, promovent proves pilot. 

 
 
 
 

 EXEMPLES D’APLICACIÓ: Els exemples recollits s’han centrat bàsicament en la gestió 
de la xarxa viària i l’aparcament, àmbits on existeix un marge important de millora de 

l’eficiència en l’ús de la xarxa a través de la millora tecnològica. Així mateix, en l’àmbit 

del transport públic destaca l’aposta per la T-Mobilitat i la incorporació d’aplicacions per 

a dispositius mòbils. 

 XARXA FERROVIÀRIA: També en el cas de la xarxa ferroviària existeixen noves 
tecnologies útils per a la gestió en l’àmbit de la millora de la fluïdesa i la seguretat de la 
xarxa, més enllà dels aspectes d’informació a l’usuari, a bastament comentats en els 
apartats de transport públic i de xarxa ferroviària. 
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2.15. Seguretat viària 

La seguretat viària es manté com un dels elements amb més transcendència del conjunt 
d’impactes negatius de la mobilitat. En aquest apartat s’analitzen les darreres dades 
disponibles per al conjunt de la RMB, tot detallant els àmbits específics, els trams de la 
xarxa viària, els modes i els col·lectius que mantenen una problemàtica més destacada. La 
informació està extreta principalment de l’informe “La seguretat viària: diagnosi i 
perspectives (Intra, 2012). 

El marc en què es desenvoluparà la seguretat viària els propers anys queda establert pels 
plans i programes de seguretat viària actualment existents a nivell europeu (European 
Road Safety Action Programme 2011-2020), estatal (Estrategia de Seguridad Vial 2011-
2020) i català (Pla català de seguretat viària 2011-2013). El Pla de Seguretat viària de 
Catalunya (PSV) ordena el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per reduir la 
sinistralitat a Catalunya, establint l’objectiu bàsic de reducció del 15%, com a mínim, de 

morts i ferits greus l’any 2013, respecte l’any 2010. 

En el període 2007-2011 l’accidentalitat amb víctimes a l’RMB ha disminuït un 11,2%, un 

12,7% els accidents en zona urbana i un 5,0% els accidents en carretera.(Gràfic 2.15.1) 

Gràfic 2.15.1.  
Evolució d’accidents amb víctimes a l’RMB (2000-2011) 

 
Font: INTRA 

La lesivitat dels accidents també mostra una tendència a la baixa, amb una disminució del 
25,0% dels accidents greus (amb ferits greus i mortals) en el període. La reducció és més 
marcada a la zona interurbana amb un descens del 34,2% de l’accidentalitat greu, mentre 

que a la zona urbana la reducció ha estat del 20,3%. 

A l’àmbit de l’RMB s’ha complert l’objectiu de reducció del 50% de les víctimes mortals en 

carretera l’any 2010 respecte del 2000, establert per la Carta Europea de Seguretat Viària. 

S’assolia concretament una reducció del 71,8% en el període, ja que l’any 2000 el nombre 

de morts a la zona interurbana era de 181 i el 2010 va ser de 51 persones (Gràfic 2.15.2). 

Aquest objectiu també donava compliment al que establia el Pla Català de Seguretat Viària 
2007-2010, que fixava una reducció del nombre de morts del 14,4% i a l’RMB, valor que  ha 

estat d’un 20,1%. Així doncs, la lesivitat de les víctimes involucrades en els accidents de 
trànsit a l’RMB mostra una tendència a la baixa els darrers anys. El nombre de morts i ferits 

greus per nombre d’accidents de trànsit amb víctimes entre 2007 i 2011 s’ha reduït un 

19,2%, en concret un 30,4% el nombre de morts i un 17,9% el nombre de ferits greus. 

Gràfic 2.15.2.  
Evolució del nombre total de víctimes mortals en accidents de trànsit a l’RMB 

(2000-2011)  

 
Font: INTRA. 
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2.15.1. Accidentalitat per tipus de xarxa 

Entre 2007 i 2011 la localització dels accidents de trànsit a l’RMB es manté força similar, 
amb una proporció del 80% a la xarxa urbana i el 20% restant a la xarxa interurbana. En 
l’àmbit urbà el nombre d’accidents entre 2007 i 2011 s’ha reduït en un 12,7% en el període 

de 5 anys analitzat. A la xarxa interurbana s’ha produït una disminució més suau, del 5,0%. 
(Gràfic 2.15.3) 

Gràfic 2.15.3.  
Evolució d’accidents amb víctimes per zones (2007-2011) 

 
Font: INTRA. 

A l’RMB s’observa una reducció més marcada en l’accidentalitat greu (amb ferits greus i 

mortals) a la zona interurbana, amb un descens del 34,2%. En el mateix període a la zona 
urbana la reducció ha estat del 20,3%.(Taula 2.15.1) 

Taula 2.15.1.  
Evolució d’accidents greus, zona urbana i zona interurbana (2007-2011) 

Any Zona urbana Zona interurbana Total 

2007 807 412 1.219 
2008 709 435 1.144 
2009 689 400 1.089 
2010 645 369 1.014 
2011 643 271 914 

Δ 07-11 % -20,3% -34,2% -25,0% 

Font: INTRA. 

Tal com es produïa en el moment de redacció del pdM, en els accidents en vies 
interurbanes segueix havent-hi un major nombre de víctimes per accident.  

 

2.15.2. Localització de l’accidentalitat 

Els mapes 2.15.1 i 2.15.2 mostren la localització dels accidents interurbans del període 
2007-2011 a la xarxa viària de l’RMB. Les 10 vies amb major concentració d’accidents en el 

període 2007-2011 (Taula 2.15.2 i Taula 2.15.3), i que queden majorment evidenciades al 
mapa, son : 

Taula 2.15.2.  
Vies amb major concentració d’accidents de l’RMB (2007-2011) 

 
Via Accidents 2007-2011 % sobre total accidents ZI 

1 AP-7 1.434 7,2% 
2 B-20 1.320 6,7% 
3 C-58 1.168 5,9% 
4 C-32 1.140 5,8% 
5 C-31 1.119 5,7% 
6 B-10 1.105 5,6% 
7 A-2 990 5,0% 
8 C-17 982 5,0% 
9 N-II 858 4,3% 

10 B-23 408 2,1% 

Font: INTRA. 

Si s’analitza l’accidentalitat greu, hi ha vies que manifesten una major concentració 
d’accidents greus: 

Taula 2.15.3.  
Vies amb major concentració d’accidents greus de l’RMB (2007-2011) 

 
Via 

Accidents greus 

2007-2011 

% sobre total 

accidents greus ZI 

% greus sobre total 

accidents 

1 C-31 119 6,4% 10,6% 
2 N-II 109 5,9% 12,7% 
3 AP-7 104 5,6% 7,3% 
4 C-32 87 4,7% 7,6% 
5 C-58 86 4,7% 7,4% 
6 C-17 80 4,3% 8,1% 
7 N-340 54 2,9% 13,7% 
8 A-2 50 2,7% 5,1% 
9 B-10 48 2,6% 4,3% 
10 B-20 47 2,5% 3,6% 

Font: INTRA. 
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  Mapa 2.15.1. Accidents en zona interurbana 2007-2011 

Font: INTRA 
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 Mapa 2.15.2. Accidents greus en zona interurbana 2007-2011 

Font: INTRA 
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Accidentalitat per comarques 

Si es realitza una anàlisi dels accidents per comarques de l’RMB, s’observa que en termes 

absoluts la que registra un major nombre d’accidents és el Barcelonès, que no obstant 

presenta una reducció respecte el 2007 del 19%, i és la comarca amb la major reducció 
d’accidents en el període (Taula 2.15.4). L’any 2011 el Baix Llobregat ha estat la comarca 

amb major accidentalitat, amb un augment molt significatiu en el període (creixement del 
28%), per l’augment de l’accidentalitat urbana a la comarca. 

Taula 2.15.4.  
Accidents per comarca (2007-2011) 

Comarques 

2007 2011 

ZU % ZU ZI % ZI 
Total 

07 
ZU % ZU ZI % ZI 

Total 

11 

Alt Penedès 20 0,1% 290 8,3% 310 106 0,9% 226 6,8% 332 
Baix Llobregat 795 5,6% 807 23,1% 1.602 1.265 10,2% 790 23,8% 2.055 
Barcelonès 11.061 77,6% 293 8,4% 11.354 8.948 72,0% 286 8,6% 9.234 
Garraf 300 2,1% 159 4,5% 459 260 2,1% 164 4,9% 424 
Maresme 540 3,8% 460 13,2% 1.000 555 4,5% 368 11,1% 923 
Vallès 
Occidental 

1.124 7,9% 835 23,9% 1.959 863 6,9% 885 26,6% 1.748 

Vallès 
Oriental 

406 2,8% 653 18,7% 1.059 433 3,5% 602 18,1% 1.035 

TOTAL 14.246 100% 3.497 100% 17.743 12.430 100% 3.321 100% 15.751 

Font: INTRA. 

Forts increments de l’accidentalitat urbana, com s’observa en el cas de les comarques de 
l’Alt Penedès i el Baix Llobregat indiquen una millora del registre de les dades d’accidents 

que s’incorporen al SIDAT, no tant sols un efectiu augment de l’accidentalitat. 

Les comarques amb un nombre més elevat d’accidents a la xarxa interurbana són el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat. Però si es calcula el nombre d’accidents per km de via 

interurbana resulta el Barcelonès com la comarca amb més accidents per quilòmetre de 
xarxa, seguit del Baix Llobregat, evidenciant la densitat d’accidents per quilòmetre viari. Si 
es realitza aquest càlcul en relació amb els vehicles*quilòmetre que es fan a la xarxa 
interurbana de cada comarca, resulta que el Garraf és la comarca amb més accidents per 
veh*km.(Taula 2.15.5) 

Així, el Barcelonès té el major índex de concentració d’accidents per km i el Garraf mostra 

el major índex de risc. 

En zona urbana el nombre més alt d’accidents per cada mil habitants es donava l’any 2007 

al Barcelonès, fet que es manté l’any 2011 tot i la reducció d’accidents (Taula 2.15.6). En 
segon lloc es situa el Garraf, i en tercer el Baix Llobregat, amb un fort increment 
d’accidentalitat. 

 

Accidents en zona interurbana  per comarca i per km de xarxa (2007-2011) 

Comarques Km de xarxa 

Accidents 

zona 

interurbana 

2011 

Accidents/ 

km xarxa 

2011 

Veh*km 

(milers) 2011 

Accidents/ 

milió veh*km 

Alt Penedès 352,1 226 0,64 1.328.220 0,170 
Baix Llobregat 346,1 790 2,28 3.677.278 0,215 
Barcelonès 100,2 286 2,85 2.186.820 0,131 
Garraf 127,2 164 1,29 670.630 0,245 
Maresme 263,2 368 1,40 1.904.383 0,193 
Vallès Occidental 451,5 885 1,96 3.886.391 0,228 
Vallès Oriental 487,6 602 1,23 2.784.622 0,216 
TOTAL 2.127,9 3.321 1,56 16.438.345 0,202 

Font: INTRA. 

Taula 2.15.5.  
Accidents en zona urbana per cada 1.000 habitants i comarca 2007-2011 

Comarques 

2007 2011 

Δ % Accid. 

ZU 
Població 

Accid./1000 

hab. 

Accid. 

ZU 
Població 

Accid./1000 

hab. 

Alt Penedès 20 98.856 0,20 106 105.670 1,00 430% 
Baix Llobregat 795 771.516 1,03 1.265 803.705 1,57 59% 
Barcelonès 11.061 2.212.658 5,00 8.948 2.246.280 3,98 -19% 
Garraf 300 136.328 2,20 260 146.469 1,78 -13% 
Maresme 540 414.081 1,30 555 434.897 1,28 3% 
Vallès Occidental 1.124 845.942 1,33 863 892.260 0,97 -23% 
Vallès Oriental 406 377.198 1,08 433 399.900 1,08 7% 
TOTAL 14.246 4.856.579 2,93 12.430 5.029.181 2,47 -13% 

Font: INTRA. 

L’any 2007 l’índex d’accidentalitat en zona urbana a l’RMB era de 2,93 accidents/1.000 

habitants, i l’any 2011 és de 2,47. Només la comarca del Barcelonès mostra un índex 

superior a la mitjana de l’RMB 

L’estudi d’Exposició al Risc a la xarxa viària de Catalunya disposa de dades per a la Regió 

Metropolitana de Barcelona per als anys 2009 i 2010. 

L’anàlisi de l’accidentalitat es realitza mitjançant l’expressió d’índex de perillositat (IP) que 

relaciona el volum de trànsit d’una via (vehicles*km) i el nombre d’accidents greus 

(accidents amb víctimes mortals i ferits greus). En funció de la IP resultant es pot fer una 
classificació de major a menor perillositat, atenent els estàndards definits per la 
classificació europea EuroRap. 
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IP = (accidents amb morts i ferits greus x 109 )/ VK 

A l’RMB s’experimenta una reducció de la IP per a l’any 2010 respecte l’any 2009, amb un 

índex de perillositat baix.(Taula 2.15.7) 

Taula 2.15.6.  
Índex de perillositat. RMB. 

 
Accidents 

M+FG 
VK 2010 IP 2010 IP 2009 Δ 10/09 

% sobre 

mitja 

Cat. 

Categoria 

EuroRap 

RMB 327 16.952,77 19,29 23,55 -18,1% -23% Baix 

Font: INTRA 

 

Taula 2.15.7.  
Índex de perillositat. Comarques RMB 

 
Accident

s M+FG 
VK 2010 IP 2010 IP 2009 Δ 10/09 

% sobre 

mitja 

Cat. 

Categoria 

EuroRap 

Alt Penedès 28 1.369,30 20,45 21,05 -2,9% -18% Baix 
Baix Llobregat 54 3.797,03 14,22 17,48 -18,6% -43% Molt Baix 
Barcelonès 35 2.254,45 15,52 11,68 32,9% -38% Baix 
Garraf 19 691,37 27,48 24,36 12,8% 10% Baix 
Maresme 44 1.963,28 22,41 33,32 -32,7% -11% Baix 
Vallès 
Occidental 

85 4.006,59 21,22 31,31 -32,2% -15% Baix 

Vallès Oriental 62 2.870,74 21,60 24,53 -12,0% -14% Baix 

Font: INTRA. 

Totes les comarques registren un índex de perillositat baix i el Baix Llobregat destaca per 
presentar un IP molt baix. El Garraf malgrat mantenir-se en la categoria de baix presenta 
l’índex de perillositat més alt de l’RMB. (Taula 2.15.8) 

 

Accidentalitat interurbana per tipologia de via 

En carreteres convencionals amb 1 calçada (segons la classificació tècnica de vies) és on 
es registra la major concentració d’accidents, tant l’any 2007 (43,7%), com l’any 2011 

(41,1%). En general s’observa una tendència estable en la distribució de l’accidentalitat per 
tipologia de vies, tot i el lleuger augment d’accidentalitat en autopistes (+0,5%) i una 

disminució menys marcada en autovies (-5,1%), respecte la resta de carreteres (Taula 
2.15.9). 

Taula 2.15.8.  
Accidents en zona interurbana segons classificació tècnica de vies (2007-2011) 

Tipologia de vies 2007 %2007 2011 %2011 Δ 07-11 % 

Autopista 843 24,1% 847 25,5% 0,5% 
Autovia 409 11,7% 388 11,7% -5,1% 
Preferent 2 calçades 319 9,1% 286 8,6% -10,3% 
Preferent 1 calçada 3 0,1% 2 0,1% -33,3% 
Convencional 2 calçades 54 1,5% 49 1,5% -9,3% 
Convencional 1 calçada 1.529 43,7% 1.365 41,1% -10,7% 
Desconegut 340 9,7% 384 11,6% 12,9% 
Total 3.497 100,0% 3.321 100,0% -5,0% 

Font: INTRA. 

Les autopistes amb major accidentalitat l’any 2011 a l’RMB són l’AP-7, C-32 i la C-58. Dins 
del grup d’autovies destaquen l’A-2 i la B-23. Dins de la xarxa convencional d’1 calçada, el 

10,9% dels accidents es produeixen a l’N-II i un 4,3% al tram de calçada única de la C-31. 

Segons la classificació funcional de la xarxa a l’RMB la major concentració d’accidents 

s’observa en la xarxa bàsica primària (48,3% any 2007, 49,6% any 2011), tot i no haver 

augmentat l’accidentalitat en nombres absoluts en aquestes vies en el període d’estudi. 

Destaquen per la concentració d’accidents l’AP-7, C-32, C-58, A-2, C-17 i C-31. (Taula 
2.15.10) 

Taula 2.15.9.  
Accidents en zona interurbana segons classificació funcional de vies (2007-2011) 

Tipologia de vies 2007 %2007 2011 %2011 Δ 07-11 % 

Bàsica primària 1688 48,3% 1648 49,6% -2,4% 
Bàsica secundària 141 4,0% 142 4,3% 0,7% 
Comarcal primària 0 0,0% 0 0,0% - 
Comarcal secundària 47 1,3% 35 1,1% -25,5% 
Xarxa local 380 10,9% 297 8,9% -21,8% 
Altres 901 25,8% 815 24,5% -9,5% 
Desconegut 340 9,7% 384 11,6% 12,9% 
Total 3.497 100,0% 3.321 100,0% -5,0% 

Font: INTRA. 

Ha disminuït de forma significativa l’accidentalitat a la xarxa local i a la xarxa comarcal 
secundària, tot i el baix nombre d’accidents que s’hi produeixen comparativament. 

En els Mapes 2.15.3, 2.15.4 i 2.15.5, es mostra la distribució d’accidents interurbans a 

l’RMB per tipologies funcionals de vies, on s’evidencien els trams viaris amb major 
accidentalitat en el període 2007-2011. 
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 Mapa 2.15.3. Accidents en la xarxa bàsica 2007-2011 

Font: INTRA 
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Mapa 2.15.4. Accidents en la xarxa comarcal 2007-2011 

Font: INTRA 
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. Mapa 2.15.5. Accidents en la xarxa local 2007-2011 

Font: INTRA 
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L’any 2011 a l’RMB un 41,2% dels accidents es produeixen en vies amb menys de 4 carrils, 

amb un índex de 0,91 accidents per km de via. S’observa una disminució respecte l’any 

2007 (Taula 2.15.10). 

Taula 2.15.10.  
Accidents en la zona interurbana per nombre de carrils (2007-2011) 

Tipologia de 

vies 
2007 %2007 2011 %2011 

km via 

(2005) 

km via 

(2011) 

Accidents

/km (2007) 

Accidents/

km (2011) 

Menys de 4 
carrils 

1.532 43,8% 1.367 41,2% 1.643 1.501 0,93 0,91 

4 carrils o més 1.625 46,5% 1.570 47,3% 485 531 3,35 2,95 
Desconegut 340 9,7% 384 11,6% - - - - 
Total 3.497 100,0% 3.321 100,0% 2.012 2.031 

  
Font: INTRA. 

Un aspecte concret en l’anàlisi de l’accidentalitat interurbana és el cas especial de les 

zones de travessera. Per travessera s’entenen aquells trams de carretera que discorren per 

sòl urbà. Es considera pròpiament la zona interurbana els trams de carretera que discorren 
entre poblacions, sense presència d’edificacions a banda i banda de la via, tot i que en 

l’anàlisi d’accidentalitat realitzat s’engloba en zona interurbana tots aquells accidents 

succeïts en carretera (travessera i carretera interurbana). La zona considerada com a 
variant s’inclou també en aquesta categoria. 

La classificació de l’accidentalitat a les travesseres, sigui com a urbana o com a interurbana 

és inexacta en ocasions i es confonen uns successos que tenen una casuística pròpia que 
cal diferenciar. 

L’accidentalitat a les travesseres de l’RMB ha disminuït en el període d’estudi un 27,8%, 

per sobre del global de la xarxa de carreteres. (Taula 2.15.11) 

Taula 2.15.11.  
Accidents en travessera (2007-2011) 

Zona 2007 2011 Δ 07-11 % 

Accidents en travessera  
(classificats com zona de carretera al SIDAT) 

92 76 -17,4% 

Accidents en travessera  
(classificats com zona urbana al SIDAT) 

23 7 -69,6% 

Total accidents en travessera 115 83 -27,8% 

Font: INTRA. 

Tot i aquesta disminució global, s’ha produït un increment molt notable de la lesivitat de les 

víctimes en accidents en travessera. L’any 2011 es registraven un 69,2% més víctimes 

greus i mortals respecte 2007 (Taula 2.15.12). 

Taula 2.15.12.  
Nombre de víctimes en accidents en travessera (2007-2011) 

Lesivitat 2007 2011 Δ 07-11 % 

Morts 0 3 - 
Ferits greus 13 19 46,2% 
Ferits lleus 157 91 -42,0% 

Font: INTRA. 

 

Accidentalitat a les interseccions  

L’anàlisi de l’accidentalitat a les interseccions és un dels punt que el Pla de Seguretat Viària 

2011-2013 estableix com a prioritari, especialment a l’àmbit urbà. Un 46,2% dels accidents 

de l’any 2011 a l’RMB s’han produït en interseccions, el 53,9% dels accidents urbans i el 
20,3% dels interurbans. 

Taula 2.15.13.  
Accidents amb víctimes a la intersecció (2007-2011) 

Tipus 

Zona urbana Zona interurbana Total 

2007 2011 
Δ 07-11 

% 
2007 2011 

Δ 07-11 

% 
2007 2011 

Δ 07-

11 % 

En T o Y 1.610 1.243 -22,8% 201 241 19,9% 1.811 1.484 -18,1% 
En X o + 5.991 4.016 -33,0% 63 47 -25,4% 6.054 4.063 -32,9% 
Enllaç d'entrada o 
sortida 

72 53 -26,4% 116 227 95,7% 188 280 48,9% 

Giratòria 595 614 3,2% 84 149 77,4% 679 763 12,4% 
Giratòria en rotonda 
partida 

26 59 126,9% 17 11 -35,3% 43 70 62,8% 

Un altre 0 1 - 0 0 - 0 1 - 
Total 8.294 5.986 -27,8% 481 675 40,3% 8.775 6.661 -24,1% 

Font: INTRA. 

Cal destacar que mentre que l’accidentalitat urbana en intersecció ha disminuït 

progressivament en el període, relacionat amb un augment de les actuacions de millora de 
la seguretat en cruïlles urbanes, l’accidentalitat interurbana en interseccions entre carreters 

ha augmentat de forma important (+40,3%), tot i representar només una cinquena part del 
total de sinistres. (Taula 2.15.14) 

Les cruïlles en X o + registren el 67,1% dels accidents urbans en intersecció, mentre que 
en zona interurbana els accidents en intersecció es produeixen majoritàriament en cruïlles 
en T o Y (35,7%) i enllaços d’entrada i sortida de les vies (33,6%). En el període d’estudi 

s’ha doblat l’accidentalitat als enllaços d’entrada i sortida de carreteres 
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2.15.3. Tipus d’accident 

Les col·lisions són l’accident més nombrós tant en zona urbana com en interurbana 
(representen el 68,0% i el 63,4% del total d’accidents de l’any 2011, respectivament), i 

aquest fet no ha canviat en el període d’estudi. Tot i així en zona interurbana les col·lisions 

han disminuït en un percentatge superior a la mitjana d’accidents, però no així en zona 

urbana. (Taula 2.15.14) 

Els atropellaments suposen el 17,4% dels accidents en zona urbana, amb un creixement 
del 5,0% en el període. En zona interurbana, tot i representar només l’1,7% del total, han 

estat la tipologia d’accident amb el creixement més marcat (33,3%). 

Tant en zona urbana com interurbana s’aprecia un significatiu augment de les caigudes a la 

via de vehicles de dues rodes (46,6% en urbana, i 27,7% en interurbana). 

Taula 2.15.14.  
Accidents amb víctimes per tipus d’accident (2007-2011) 

Tipus 

Zona urbana Zona interurbana Total 

07 11 
Δ 07-

11 % 
07 11 

Δ 07-

11 % 
07 11 

Δ 07-

11 % 

Sortides de 
calçada 

944 799 -15,4% 831 769 -7,5% 1.775 1.568 -11,7% 

Atropellaments 2061 2.164 5,0% 42 56 33,3% 2.103 2.220 5,6% 
Caigudes 343 503 46,6% 242 309 27,7% 585 812 38,8% 
Col·lisions 9407 8.454 -10,1% 2.267 2.106 -7,1% 11.674 10.560 -9,5% 
Altres 1491 510 -65,8% 115 81 -29,6% 1606 591 -63,2% 
Total 14.246 12.430 -12,7% 3.497 3.321 -5,0% 17.743 15.751 -11,2% 

Font: INTRA. 

L’any 2011 a l’RMB s’aprecia que la tipologia de col·lisió més freqüent en zona urbana és la 

frontolateral (representa el 24,6% del total d’accidents), seguida de l’encalç (20,6%) i els 

atropellaments (17,4%). Mentre que en zona interurbana la tipologia de col·lisió més 
freqüent és l’encalç (32,6%), seguit per les sortides de via (23,2%) (Taula 2.15.15). 

Taula 2.15.15.  
Detall de la tipologia dels accidents amb víctimes (2011) 

Tipus ZU ZI Total 

Col·lisió frontal 219 146 348 
Envestida (frontolateral) 3.062 324 3.121 
Fregament o col·lisió lateral 2.154 379 2.223 
Encalç 2.561 1.083 3.333 
Xoc contra objecte/obstacle sense sortida prèvia de la via 458 174 592 
Sortida de via amb xoc o col·lisió 32 13 45 
Sortida de via amb bolcada 38 6 44 

Detall de la tipologia dels accidents amb víctimes (2011) 

Tipus ZU ZI Total 

Sortida de via amb atropellament 3 0 3 
Resta sortides de via 726 750 1.362 
Caiguda en la via 503 309 807 
Atropellament 2.164 56 2.019 
Altres (incendi,explosió...) 497 81 509 
Desconeguts 13 0 13 
Total 12.430 3.321 14.419 

Font: INTRA. 

Analitzant l’evolució de l’accidentalitat greu a l’RMB per tipologia de succés, s’observa una 

disminució general excepte en les caigudes en zona interurbana, que han augmentat en 
nombre (com es veia prèviament) i també en lesivitat (augment del 24,2% de caigudes amb 
ferits greus o mortals entre 2007 i 2011) (Taula 2.15.16). 

Taula 2.15.16.  
Accidents greus per tipus d’accident (2007-2011) 

Tipus 

Zona urbana Zona interurbana Total 

07 11 
Δ 07-

11 % 
07 11 

Δ 07-

11 % 
07 11 

Δ 07-

11 % 

Sortides de 
calçada 

11 8 -27,3% 55 44 -20,0% 66 52 -21,2% 

Atropellaments 234 203 -13,2% 17 14 -17,6% 251 217 -13,5% 
Caigudes 77 57 -26,0% 33 41 24,2% 110 98 -10,9% 
Col·lisions  417 304 -27,1% 281 148 -47,3% 698 452 -35,2% 
Altres 68 28 -58,8% 26 24 -7,7% 94 52 -44,7% 
Total 807 600 -25,7% 412 271 -34,2% 1.219 871 -28,5% 

Font: INTRA. 

 

Accidentalitat per tipus de vehicles 

Els turismes representen l’any 2011 el 46,8% dels vehicles implicats en accidents en zona 

urbana, i el 65,0% en interurbana. En segon lloc els vehicles motoritzats de dues rodes son 
el 30,2% dels vehicles implicats en zona urbana i el 15,4% en interurbana. A la zona 
urbana els vianants representen el tercer grup majoritari implicat en accidents de trànsit 
(9,6%), mentre que a la interurbana són les furgonetes (5,8%).  

L’evolució dels implicats en els accidents amb víctimes entre 2007 i 2011 és com segueix, 

desagregant per modes i per zones on s’han produït els accidents (Taula 2.15.17). 
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Taula 2.15.17.  
Modes implicats en accidents i percentatge sobre el total (2007-2011) 

Modes 
Zona urbana Zona interurbana 

2007 % 07 2011 %11 2007 % 07 2011 %11 

Vianant 2.602 8,9% 2.437 9,6% 54 0,9% 63 1,0% 
Bicicleta 566 1,9% 811 3,2% 78 1,2% 122 1,9% 
Ciclomotor 4.181 14,3% 2.035 8,0% 330 5,2% 155 2,5% 
Motocicleta 5.364 18,3% 5.604 22,1% 844 13,4% 814 12,9% 
Quadricicles 51 0,2% 34 0,1% 18 0,3% 11 0,2% 
Turisme 13.387 45,8% 11.854 46,8% 4.153 65,8% 4.102 65,0% 
Tot terreny 142 0,5% 138 0,5% 140 2,2% 142 2,3% 
Furgoneta (mercad. i 
pass.) 

1.699 5,8% 1.359 5,4% 396 6,3% 364 5,8% 

Camió rígid <= 3,5 
tones 

350 1,2% 275 1,1% 144 2,3% 127 2,0% 

Camió rígid >= 3,5 
tones 

163 0,6% 117 0,5% 263 4,2% 137 2,2% 

Tractor camió 70 0,2% 56 0,2% 174 2,8% 188 3,0% 
Maquinaria 22 0,1% 10 0,0% 15 0,2% 3 0,0% 
Autobús 597 2,0% 536 2,1% 28 0,4% 26 0,4% 
Microbús <= 17 8 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 
Tren o tramvia 23 0,1% 23 0,1% 1 0,0% 0 0,0% 
Altres vehicles amb 
motor 

33 0,1% 33 0,1% 14 0,2% 14 0,2% 

Altres vehicles sense 
motor 

3 0,0% 6 0,0% 51 0,8% 42 0,7% 

Total 29.261 100,0% 25.330 100,0% 6.703 106,2% 6.311 100,0% 

Font: INTRA. 

Els turismes i les motocicletes continuen registrant la major sinistralitat, i en el cas de les 
motocicletes la seva implicació és creixent. 

La implicació de turismes ha disminuït a la zona urbana (-11,5%), mentre que a la 
interurbana s’observa a grans trets un manteniment de la implicació (-1,2%). (taula 19) 

El nombre de motocicletes implicades ha augmentat l’any 2011 a la zona urbana, tant 

sobre el total d’accidents com en nombre absoluts (4,5% entre 2007 i 2011), i s’ha 

mantingut a la interurbana (-3,6%).  

Els ciclomotors, a l’RMB han disminuït en nombre d’implicats sobre el total i en nombres 

absoluts de forma molt important a tots tipus de zones. 

S’analitza més endavant la implicació dels modes no motoritzats: vianants i bicicletes. 

Taula 2.15.18.  
Evolució del nombre d’implicats per tipus de vehicle i tendència (2007-2011) 

Unitats 
Zona urbana Zona interurbana 

2007 2011 Δ 07-11 % 2007 2011 Δ 07-11 % 

Vianants 2.602 2.437 -6,3% 54 63 16,7% 
Bicicleta 566 811 43,3% 78 122 56,4% 
Ciclomotor 4.181 2.035 -51,3% 330 155 -53,0% 
Motocicleta 5.364 5.604 4,5% 844 814 -3,6% 
Quadricicles 51 34 -33,3% 18 11 -38,9% 
Turisme 13.387 11.854 -11,5% 4.153 4.102 -1,2% 
Tot terreny 142 138 -2,8% 140 142 1,4% 
Furgoneta (mercaderies i 
passatgers) 

1.699 1.359 -20,0% 396 364 -8,1% 

Camió rígid <= 3,5 tones 350 275 -21,4% 144 127 -11,8% 
Camió rígid >= 3,5 tones 163 117 -28,2% 263 137 -47,9% 
Tractor camió 70 56 -20,0% 174 188 8,0% 
Maquinaria 22 10 -54,5% 15 3 -80,0% 
Autobús 597 536 -10,2% 28 26 -7,1% 
Microbús <= 17 8 2 -75,0% 0* 1* 

 
Tren o tramvia 23 23 0,0% 1 0 -100,0% 
Altres vehicles amb motor 33 33 0,0% 14 14 0,0% 
Altres vehicles sense 
motor 

3 6 100,0% 51 42 -17,6% 

Total 29.261 25.330 -13,4% 6.703 6.311 -5,8% 

Font: INTRA. 

* Nota: només es recull l’accidentalitat de trens relacionada amb accidentalitat de trànsit. No es recullen 

incidències pròpies dels ferrocarrils. 

A més, si s’analitza la implicació en accidents greus per tipus s’observa una disminució 

general en la implicació en accidents, excepte en el cas de la bicicleta, amb un augment de 
l’accidentalitat en zona urbana i interurbana greu al voltant del 30%. 

En l’anàlisi de l’accidentalitat greu s’observen altres modes que mostren una disminució 

molt menys marcada respecte a la mitjana. És el cas dels autobusos (amb un manteniment 
de l’accidentalitat tant en zona urbana com en interurbana), les motocicletes (-9,0% en 
urbana), i els vianants (-13,8% en urbana). Alguns d’aquests mitjans s’analitzen en detall a 

continuació (Taula 2.15.19). 
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Taula 2.15.19.  
Evolució de modes implicats en accidents greus (2007-2011) 

Tipologia 
Zona urbana Zona interurbana 

2007 2011 Δ 07-11 % 2007 2011 Δ 07-11 % 

Vianants 318 274 -13,8% 22 15 -31,8% 
Bicicleta 33 43 30,3% 20 26 30,0% 
Ciclomotor 213 74 -65,3% 55 27 -50,9% 
Motocicleta 335 305 -9,0% 165 109 -33,9% 
Quadricicles 6 1 -83,3% 6 1 -83,3% 
Turisme 590 475 -19,5% 383 238 -37,9% 
Tot terreny 17 15 -11,8% 28 15 -46,4% 
Furgoneta (mercad. i pass.) 81 61 -24,7% 34 33 -2,9% 
Camió rígid <= 3,5 tones 20 10 -50,0% 11 7 -36,4% 
Camió rígid >= 3,5 tones 21 9 -57,1% 27 15 -44,4% 
Tractor camió 8 12 50,0% 32 13 -59,4% 
Maquinaria 4 1 -75,0% 2 0 -100,0% 
Autobús 29 30 3,4% 2 2 0,0% 
Microbús <= 17 0 0 - 0 0 - 
Tren o tramvia 6 4 -33,3% 1 0 -100,0% 
Altres vehicles amb motor 4 5 25,0% 4 4 0,0% 
Altres vehicles sense motor 1 1 0,0% 17 9 -47,1% 
Total 1.686 1.320 -21,7% 809 514 -36,5% 

Font: INTRA. 

 

Accidentalitat per modes segons parc de vehicles 

Si s’analitza per cada tipus de vehicle motoritzat el seu pes relatiu com a implicats en 

accidents en funció del parc de vehicles, s’observa el manteniment dels turismes, mentre 

que les motocicletes han reduït la ràtio d’implicats en funció del parc de vehicles (Taula 
2.15.20). 

Cal considerar que en el període estudiat el parc de vehicles global de l’RMB ha disminuït 

un 4,8%, amb reducció de tots els grups excepte motocicletes: el nombre de motocicletes 
censades ha augmentat un 11,0% entre 2007 i 2011.  

La ràtio de motocicletes implicades (13,9 motocicletes per 1.000 motocicletes del parc) és 
més elevat que la mitjana d’altres vehicles. Aquesta ràtio a l’RMB és més elevada que la 

mitjana catalana (10,5).  

Taula 2.15.20.  
Ràtio de vehicles implicats en accidents per 1.000 vehicles del parc (2007-2011) 

Tipologia 
Parc de vehicles Accidents ZU+ZI 

ràtio accidents/1.000 

vehicles 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Turismes 2.095.470 1.966.420 17.822 16.236 8,5 8,3 
Motocicletes 415.311 461.061 6.208 6.418 14,9 13,9 
Camions i furgonetes 440.433 388.228 3.015 2.379 6,8 6,1 
Tractors industrials 14.858 12.209 281 257 18,9 21,1 
Autobusos i altres 85.611 76.244 680 612 7,9 8,0 
Total 3.051.683 2.904.162 28.006 25.902 9,2 8,9 

Font: INTRA i IDESCAT 

 

Accidentalitat per modes segons veh*km 

Per poder establir un índex comparatiu de risc d’accidents entre diferents modes de 

transport, es calcula l’accidentalitat en funció dels vehicles*quilòmetres de cada mitjà 
motoritzat a l’RMB (Taula 2.15.21). 

En zona urbana el risc d’accident de motocicletes (en funció dels veh*km recorreguts), és 
més de 3 cops superior al de turismes.  

Taula 2.15.21.  
Índex de vehicles implicats en accidents per veh*km en zona urbana (2007-2011) 

Tipologies 
Veh*km 

1
 Accidents 

Ràtio accidents/10
9
 

veh*km 

2007
1
 2011 2007 2011 2007 2011 

Turismes 6.051.425.322 5.894.634.564 13.529 11.992 2.235,7 2.034,4 
Motocicletes 799.346.214 789.593.170 5.364 5.604 6.710,5 7.097,3 
Furgonetes 3.521.662.293 3.340.162.951 1.699 1.359 482,4 406,9 
Camions 245.301.542 195.527.321 513 392 2.091,3 2.004,8 
Autobusos  244.059.801 212.505.867 605 538 2.478,9 2.531,7 
Total 10.861.795.171 10.431.040.016 21.710 19.885 1.998,7 1.906,3 

Font: INTRA i ATM. 

 

  

                                                           

1 Dades estimades a partir de dades de veh-km desagregades dels anys 200, 2008 i 2010, font ATM. 
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2.15.4. Usuaris vulnerables: vianants i ciclistes 

Vianants 

Durant l’última dècada a l’RMB hi ha un cert manteniment del nombre de vianants implicats 

en accidents a la zona urbana. Entre 2007 i 2011 ha disminuït lleugerament (-6,3%), tot i 
que menys que la mitjana (-13,4%). En canvi en mitjana a Catalunya el nombre de vianants 
ferits en accidents de trànsit ha continuat augmentant en aquests anys (+2,3%) (Gràfic 
2.15.4). 

A la zona interurbana a l’RMB ha crescut el nombre de vianants implicats en accidents 

(16,7%), tot i el seu baix pes sobre el total (1% dels implicats en accidents en ZI).  

El descens lleuger però constant que es comença a observar a partir de l’any 2007 en la 

implicació de vianants és paral·lel a la presa de mesures a nivell de Catalunya per a la 
millora de la seguretat viària urbana.  

A la zona interurbana s’observa una major fluctuació, possiblement relacionada amb la 

manca de mesures clares que continguin o reverteixin les tendències. 

Gràfic 2.15.4.  
Evolució del nombre de vianants implicats en accidents amb víctimes (2000-2011) 

 
Font: INTRA. 

 

Ciclistes  

El nombre de bicicletes involucrades en accidents a l’RMB ha augmentat de forma constant 

en la dècada. Entre 2007 i 2011 hi ha un important augment de bicicletes implicades en 
accidents, tant en zona urbana (43,3%) com interurbana (56,4%), consistent amb l’augment 

d’ús d’aquest mode. Sembla que aquesta tendència es potencia l’últim any, sense donar 
signes de revertir-se. 

Representen l’any 2011 el 9,6% del total d’implicats en zona urbana i l’1,9% en interurbana. 

En 61,4% dels ciclistes implicats en zona urbana es van registrar en accidents al municipi 
de Barcelona, amb un creixement del 26,6% entre 2007 i 2011, més moderat que en altres 
municipis on la introducció de la bicicleta ha estat posterior. 

Gràfic 2.15.5.  
Evolució del nombre de ciclistes implicats en accidents amb víctimes (2000-2011) 

 
Font: INTRA. 

En accidents interurbans amb bicicleta, la dispersió és major, tot i el manteniment  que 
s’observa a l’N-II com a carretera amb major accidentalitat de ciclistes, i el creixement en 
altres eixos com la C-31, B-124 i BV-5001. Es mostren a continuació aquelles carreteres 
amb 3 o més ciclistes implicats en accidents l’any 2011 (Taula 2.15.22). 
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Taula 2.15.22.  
Nombre de ciclistes implicats en accidents en zona interurbana per vies i tendència 

(2007-2011) 

Carretera 2007 % 2007 2011 % 2011 Δ 07-11 % 

N-II 16 20,5% 16 13,1% 0,0% 
C-31 5 6,4% 11 9,0% 120,0% 
B-124 0 0,0% 8 7,4% - 
BV-5001 1 0,0% 8 6,6% 700,0% 
C-59 6 1,3% 7 6,6% 16,7% 
BV-2041 0 7,7% 4 5,7% - 
C-35 6 0,0% 4 3,3% -33,3% 
N-IIa 0 7,7% 4 3,3% - 
BV-1201 1 0,0% 3 3,3% 200,0% 
BV-2002 0 1,3% 3 2,5% - 

Font: INTRA. 

 

2.15.5. Vehicles motoritzats de dues rodes 

L’accidentalitat de vehicles motoritzats de dues rodes en zona urbana ha disminuït 

progressivament en els últims anys (un 20,0% entre 2007 i 2011), després del pic de l’any 

2007.  

En zona interurbana, en canvi, s’observa un manteniment dels nivells d’accidentalitat, 

sense una tendència clara tot i el decreixement evidenciat entre 2010 i 2011.  

A més, tant en zona urbana com en interurbana el risc d’accident de motocicletes en funció 
dels veh*km recorreguts és superior al de la resta de vehicles (més de 3 cops el de 
turismes en urbana, i més de 7 cops en interurbana) (Gràfic 2.15.6). 

Gràfic 2.15.6.  
Evolució del nombre de V2R implicats en accidents amb víctimes (2000-2011) 

 
Font: INTRA. 

 

Els vehicles de transport de passatgers 

Es detecta l’any 2011 un augment de l’accidentalitat d’autobusos en zona urbana i 

interurbana, trencant amb la tendència decreixent d’anys anteriors, i que mostren altres 
mitjans de transport de passatgers (Gràfic 2.15.7). 



 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

 
D

ia
gn

os
i 

278 

Gràfic 2.15.7.  
Evolució del nombre de vehicles de TP implicats en accidents (2007-2011) 

 
Font: INTRA. 

Es tracta d’una mostra petita, tot i que s’observa la tendència enunciada per l’any 2011, 

amb un augment de l’accidentalitat en autobusos urbans i interurbans. 

Si s’analitza la tendència en relació als vehicles*quilòmetre recorreguts, entre 2007 i 2011 
l’accidentalitat relativa d’autobusos urbans ha augmentat l’índex d’accidents/veh*km en un 
2,1% i un 17,7% els interurbans (Taula 2.15.23). 

Taula 2.15.23.  
Ràtio accidents /109 veh*km d’autobusos en zona urbana i interurbana (2007-2011) 

Mode 
ZU ZI 

2007 2011 Δ 07-11 % 2011 2011 Δ 07-11 % 

Autobusos 2.478,9 2.531,7 2,1% 590,2 694,5 17,7% 

Font: INTRA i ATM. 

En autobusos interurbans s’aprecia un alt índex d’accidentalitat en relació a altres mitjans 
però cal tenir present el baix nombre d’accidents en valors absoluts. No es relaciona 

aquesta dada amb un problema de seguretat. En el futur pot ser interessant distingir els 
sinistres d’autobusos discrecionals i regulars. 

Els vehicles de transport de mercaderies 

L’accidentalitat en els vehicles de transport de mercaderies ha disminuït de forma constant 

en el període, tant en zona urbana com en zona interurbana, tot i el lleuger creixement 
observat l’any 2010, que no es manifesta l’any 2011 (Gràfic 2.15.8). 

Gràfic 2.15.8.  
Evolució del nombre de vehicles de mercaderies implicats en accidents  

(2007-2011) 

 
Font: INTRA. 

A la zona interurbana la desproporció de risc encara és més acusada en motocicletes 
respecte turismes, fins a 7 vegades superior. També s’observa un índex de risc en 

autobusos interurbans lleugerament elevat, en creixement entre 2007 i 2011. 
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Taula 2.15.24.  
Índex de vehicles implicats en accidents per veh*km en zona interurbana  

(2007-2011) 

Tipologia 
Veh*km 

2
 Accidents 

Ràtio accidents/10
9
 

veh*km 

2007
23

 2011 2007 2011 2007 2011 

Turismes 11.554.192.171 10.844.968.032 4.293 4.244 371,6 391,3 
Motocicletes 303.338.563 275.876.439 844 814 2.782,4 2.950,6 
Furgonetes 2.625.244.293 2.431.624.813 396 364 150,8 149,7 
Camions 1.712.830.172 1.314.124.172 407 264 237,6 200,9 
Autobusos  47.439.950 38.878.942 28 27 590,2 694,5 
Total 16.243.045.148 14.897.867.702 5.968 5.713 367,4 383,5 

Font: INTRA i ATM. 

Aquestes ràtios han de ser interpretades sense perdre de vista els valors absoluts 
d’accidentalitat. És el cas dels autobusos, que mostren ràtios lleugerament elevades, però 

que mostren una accidentalitat absoluta baixa. El cas contrari s’observa en furgonetes, que 

es podria percebre com una accidentalitat absoluta elevada, però que en relació als 
vehicles*quilòmetre que es calcula recorren en zona urbana, és un índex baix. Aquests 
modes de transport requeririen un estudi amb major detall si es vol enquadrar la casuística 
dels seus accidents. 

 

2.15.6. Variabilitat temporal 

Variabilitat setmanal 

Analitzant la distribució setmanal dels accidents de trànsit, es detecta una reducció molt 
notable els dissabtes i diumenges a la zona urbana. El major volum d’accidents es registren 

els divendres (17,2%), i el menor els diumenges (8,3%). A la zona interurbana s’observa un 

augment de l’accidentalitat els dijous i divendres, ja que s’apropen al cap de setmana, dies 

que registren la màxima d’accidentalitat (15,4% i 17,0%, respectivament).(taula 2.15.25). 

                                                           

2 Dades estimades a partir de dades de veh-km desagregades dels anys 200, 2008 i 2010, font ATM. 
 

 

Taula 2.15.25.  
Distribució setmanal dels accidents (2007-2011) 

Dia 
Zona urbana Zona interurbana 

2007 % 07 2011 % 11 2007 % 07 2011 %11 

Dilluns 2.158 15,1% 1.880 15,1% 534 15,3% 482 14,5% 
Dimarts 2.195 15,4% 1.979 15,9% 492 14,1% 482 14,5% 
Dimecres 2.216 15,6% 1.988 16,0% 491 14,0% 422 12,7% 

Dijous 2.357 16,5% 2.018 16,2% 509 14,6% 510 15,4% 
Divendres 2.381 16,7% 2.133 17,2% 541 15,5% 564 17,0% 
Dissabte 1.650 11,6% 1.406 11,3% 489 14,0% 469 14,1% 
Diumenge 1.289 9,0% 1.026 8,3% 441 12,6% 392 11,8% 
TOTAL 14.246 100,0% 12.430 100,0% 3.497 100,0% 3.321 100,0% 

Font: INTRA 

 

Variabilitat horària 

En zona urbana l’any 2007 s’observaven tres puntes diàries de concentració de 

l’accidentalitat, coincidint amb els moments de més trànsit rodat: entre les 8-9 hores del 
matí, entre les 13-14 del migdia i a les 18-19 hores de la tarda, amb els més grans 
moviments lligats a la mobilitat obligada per motius de feina i estudi. 

L’any 2011 aquesta corba per la zona urbana es veu lleugerament desplaçada, 

endarrerida, amb pics d’accidents entre 9 i 11h del matí i cap a les 14h de la tarda, mentre 
que es manté el pic entre les 18 i les 19h. S’ha suavitzat lleugerament la tendència, amb 

màxims no tant pronunciats (Gràfic 2.15.9). 

L’any 2007 el 13,6% dels accidents a la zona urbana es produeixen de nit, entre les 22 i les 
6 hores. L’any 2011 s’havia reduït l’accidentalitat nocturna a l’11,8%. 
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Gràfic 2.15.9.  
Variabilitat horària en accidents en zona urbana (2007-2011) 

 
Font: INTRA 

En zona interurbana existeixen aquests mateixos pics diaris, amb una diferenciació encara 
més marcada entre accidentalitat en hores punta i hores vall. També en l’accidentalitat 

interurbana s’aprecia cert endarreriment en els hores punta d’accidentalitat especialment 

del matí. 

L’accidentalitat nocturna en zona interurbana és més marcada, amb un 17% l’any 2007, 

que ha disminuït al 14,6% l’any 2011 (Gràfic 2.15.10). 

Gràfic 2.15.10.  
Variabilitat horària en accidents en zona interurbana (2007-2011) 

 
Font: INTRA 
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SEGURETAT VIÀRIA - conclusions 
 

 
 ACCIDENTS EN TRAVESSERA: Dins de la xarxa interurbana es mantenen certs 

entorns de concentració d’accidents, observant-se un increment molt notable de la 
lesivitat de les víctimes en accidents en travessera a l’RMB tot i la disminució global del 

nombre d’accidents. La detecció d’aquesta concentració ha de comportar una atenció 

preferent amb actuacions de millora de la seguretat.  

 PARADES D’AUTOBÚS INTERURBANES: Cal millorar la seguretat en l’accés a 

parades d’autobús en zona interurbana, acció que  té per objectiu el grup d’usuaris del 

transport públic en el tram del seu desplaçament com a vianants. Les condicions d’accés 

a parades a les zones interurbana i periurbana mostren mancances de seguretat que 
poden traduir-se en accidents en el creuament de les vies o en el tram d’accés a la 

parada. 

 DESPLAÇAMENTS A PEU: Cal incidir en la millora de la seguretat dels desplaçaments 
a peu en zona urbana, promovent l’execució dels Plans Locals de Seguretat Viària 

(PLSV). Aquests plans, que han esdevingut una eina fonamental en la millora de la 
seguretat viària urbana, han de millorar la seva vinculació amb els PMU. Cal establir 
criteris d’anàlisi de la seguretat viària en PMU de manera que tots dos plans treballin 
coordinadament i que la seguretat constitueixi un eix transversal de les polítiques 
municipals de mobilitat. 

 ACCIDENTALITAT MOTOCICLETES: Les motocicletes mostren un augment en 
l’accidentalitat a la zona interurbana. Tant a la urbana com a la interurbana, el risc 
d’accident d’aquests vehicles en funció dels veh*km recorreguts és superior al de la 
resta de vehicles. Per aquest motiu, cal aplicar mesures específiques per reduir-ne 
l’accidentalitat. 

 NIVELLS DE SEGURETAT: Les dades posen de manifest la major seguretat dels 
mitjans de transport col·lectiu davant del transport privat, i el fet que les mesures de 
transvasament modal tenen efectes en la millora de la seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSPORT DE MERCADERIES: L’accidentalitat en els vehicles de transport de 

mercaderies ha disminuït de manera constant en el període, tant a l’àmbit urbà com 

interurbà a l’RMB. 

 POBLACIÓ ESTACIONAL: Existeix una correlació clara en algunes comarques entre 
l’augment de la població estacional i el creixement de l’accidentalitat. S’han de buscar 

els mitjans per a la transmissió de conceptes de seguretat viària i conducció segura als 
no residents. 

 INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ: Un element clau en l’avaluació de les tendències 
empreses en seguretat viària a l’RMB és la tasca que realitzen les eines de planificació 
implementades els darrers anys. Aquests plans han de contenir un correcte diagnòstic 
de la seguretat viària i plans d’acció amb criteris de seguretat. 

 OBJECTIUS EUROPEUS: De cara a aconseguir els objectius plantejats per la Carta 
Europea de Seguretat Viària i el Pla de seguretat viària de Catalunya 2013-2016 és 
necessari que el pdM sigui sinèrgic amb el PSVC col·laborant en totes aquelles 
aspectes que tenen a veure amb el transport públic i les seves tecnologies, la qual cosa 
podrà millorar els dos vectors, seguretat i transport públic. 

 NOVES INFRAESTRUCTURES: Es considera convenient que les noves infraestructures 
incloguin una anàlisi i un seguiment de la seguretat viària.  

 ACCIDENTALITAT EN BICICLETA: Es detecta un increment de l’accidentalitat en 
bicicleta en paral·lel al seu ús. Alhora, el vianant es consolida com el grup de major risc. 
Cal, doncs, aprofundir en l’establiment de mesures per aquests dos grups de risc. 
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2.16. Avaluació dels impactes ambientals de la mobilitat 

Aquest apartat realitza un ràpid repàs dels principals impactes ambientals de la mobilitat a 
l’RMB, fent especial atenció a les emissions. Aquesta informació ha estat abastament 
recollida a l’informe “Seguiment de l’evolució d’emissions gasos efecte hivernacle i qualitat 

de l'aire de la mobilitat a l’RMB 2006-2010” (ICerdà, 2012), així com a l’Informe de 

sostenibilitat ambiental preliminar (La Vola, 2012). 

Els principis inspiradors tant de la Llei 9/2003 de mobilitat (art. 1.1) com de la Directiva 
2001/42/CE d’avaluació ambiental de plans i programes i la Llei 99/2006 d’avaluació 

ambiental dels plans se centren en la necessitat d’incorporar criteris de sostenibilitat en la 
fase de planificació de la mobilitat. 

Per tal d’assolir els objectius del pdM, que inclouen la minimització de les externalitats 
ambientals tant en valor absolut com per unitat de transport, com també per respondre al 
mandat de la llei de mobilitat i de la llei d’avaluació ambiental de plans, cal establir les 

estratègies socioambientals i els criteris bàsics del pla, a partir de l’anàlisi de les 

característiques de la mobilitat metropolitana i dels compromisos ambientals emanats de la 
legislació, la planificació sectorial (com el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya o 

el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire) i els compromisos internacionals (com el Protocol 

de Kyoto). 

Aquestes estratègies han de garantir que les actuacions del pdM integrin objectius 
d’eficiència energètica, de reducció de la dependència dels combustibles fòssils, reducció 

de la distància dels desplaçaments i d’altres aspectes ambientals incorporats en el 

concepte d’eficiència. 

El desplegament de les estratègies ambientals i els objectius de millora de la mobilitat es 
concretaran en la definició dels criteris ambientals que s’han de tenir en compte per 

determinar les actuacions del pdM en els diferents àmbits d’intervenció: el transport públic 
col·lectiu per carretera, el transport públic col·lectiu en ferrocarril, la mobilitat a peu i en 
bicicleta i el transport privat. 

El pdM realitza la tramitació ambiental recollida en la llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 

ambiental de plans i programes, i per això incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental i la 

memòria ambiental, així mateix, és necessari incloure els aspectes més destacats de la 
diagnosi ambiental en la memòria tècnica del pdM. 

Aquesta diagnosi té com a objectiu fixar la situació actual mediambiental de l’RMB amb 

vista a definir un model de mobilitat que corregeixi els impactes ambientals de la mobilitat. 

Per tal d’establir els criteris de sostenibilitat ambiental de la mobilitat a l’RMB és necessari 

abordar, en primer lloc, la relació de la mobilitat amb el model energètic i seguidament 
avaluar les externalitats, com ara la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, la 
contaminació acústica, l’afectació de la matriu ambiental o l’ocupació de l’espai públic.  

 

2.16.1. Canvi climàtic i mobilitat. Les emissions de GEH 

La influència que l’activitat humana té sobre la generació de GEH, i la contribució d’aquests 

a la modificació del comportament climàtic del planeta fa necessari orientar esforços a la 
reducció de l’emissió d’aquests gasos. Els més rellevants, entre aquests, per la seva 
quantitat, combinada amb els efectes sobre el potencial escalfament, són el diòxid de 
carboni (CO2), seguit del metà (CH4) i l’òxid nitrós (N2O), i amb una contribució inferior els 

gasos fluorats: hidrofluorocarburs (HFCs), perfluorocarburs (PFCs) i hexaflorur de sofre 
(SF6). 

Les emissions associades al transport s’enquadren dins de les considerades emissions 

difuses, les quals es diferencien de les emissions directes. Aquestes emissions difuses són 
les que s’han incrementat més i on cal incidir amb més efectivitat per mitjà del disseny i 

execució de les polítiques públiques. 

El transport és el sector que té més impacte en el total de les emissions de GEH, atès que 
és el responsable del 28% del total d’emissions i del 42% del total d’emissions difuses. 

L’any 2009 les emissions degudes a transport a Catalunya s’estimen en 14.135 Gg CO2 
equiv., un 38% d’increment respecte l’any 1990. La seva evolució es recull a la Figura 
2.16.1. 

Figura 2.16.1.  
Evolució de les emissions de CO2 del sector de transports a Catalunya. 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Pel que fa a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, l’evolució en emissions de 

GEH associades al trànsit rodat s’ha reduït en un 16,49% entre 2006 i 2012 (-2,75% anual), 
lluny de l’objectiu fixat per període 2006-2012 que es va fixar en un -23,6% (-3,93% anual). 
(Taula 2.16.1). 
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Taula 2.16.1.  
Evolució de les emissions de CO2 al trànsit rodat (t de CO2/any)  

 2006 2008 

∆ 

anual 

%06-

08 

2010 

∆ 

anual 

%08-

10 

2012 

∆ 

anual 

%10-

12 

∆ 

anual 

%06-

12 

Emissions 
CO2 

6.459.999 6.264.959 -1,51% 5.699.731 -4,51% 5.394.225 -2,68% -2,75% 

Font: ATM – Institut Cerdà 

Tenint en compte la distribució pels diferents tipus de combustibles, aquestes emissions es 
distribueixen de la manera següent: 

Taula 2.16.2.  
Evolució de les emissions de CO2 per tipus de combustible (t de CO2/any)  

Combustible 2006 2008 

∆ 

anual 

%06-

08 

2010 

∆ 

anual 

%08-

10 

2012 

∆ 

anual 

%10-

12 

∆ 

anual 

%06-

12 

Gasolina  1.959.008 1.772.462 -4,76% 1.574.391 -5,59% 1.410.218 -5,21% -4,67% 
Diesel 4.217.927 4.201.060 -0,20% 3.938.836 -3,12% 3.722.689 -2,74% -1,96% 
GLP 0 1.128 0,00% 1.536 18,09% 1.825 9,41%  
Gas Natural 19.035 21.128 5,50% 42.478 50,53% 47.068 5,40% 24,55% 
Electricitat 277.557 288.128 1,89% 159.207 -22,37% 236.722 24,34% -2,45% 
Biodiesel -13.529 -18.947 20,02% -16718 -5,88% -24.298 22,67% 13,27% 
Hidrogen 0 0 0,00% 0  0   
Total 6.459.999 6.264.959 -1,51% 5.799.798 -3,71% 5.394.225 -3,50% -2,75% 

Font: ATM – Institut Cerdà 

El comportament de les emissions de GEH segueix una pauta paral·lela a l’evolució del 

consum energètic analitzat en el punt anterior, fet que permet afirmar que les causes han 
estat similars, mostrant un lleuger decreixement entre els anys 2006 i 2008 i una 
accentuació d’aquesta tendència fins a l’any 2012.  

Pel que fa a la distribució del consum per tipologia de vehicle, s’ha detectat un descens en 

cada una de les tipologies excepte en el sector ferroviari i les motocicletes i els ciclomotors 
durant el primer període de 2006-08, mentre que fins al 2012 les emissions disminueixen 
en tots els casos. A l’any 2012, el 60,85% de les emissions de GEH derivades del transport 

terrestre corresponia al transport de viatgers, mentre que el 39,15% restant provenia del 
transport de mercaderies. 

Taula 2.16.3.  
Evolució de les emissions de CO2 per tipus de vehicle (tones de CO2/any) 

Vehicle 2006 2008 2010 2012 
∆ anual 

%06-12 

Cotxes 3.142.873 3.106.278 2.903.520 2.721.180 -2,24% 
Mercaderies lleugeres 1.643.840 1.593.078 1.438.491 1.359.800 -2,88% 
Motocicletes i ciclomotors 90.860 94.708 89.096 87.725 -0,58% 
Mercaderies pesants 985.593 883.439 832.070 742.495 -4,11% 
Autobusos/ Autocars 313.829 303.842 272.975 241.923 -3,82% 
Mode ferroviari 283.004 293.614 163.579 241.101 -2,47% 
Total 6.459.999 6.264.959 5.669.731 5.394.225 -2,75% 

Font: ATM – Institut Cerdà 

Aquest descens és especialment important en el sector de les mercaderies pesants, i més 
lleu en les de les mercaderies lleugeres. 

També s’analitza la distribució de les emissions segons el nivell de servei i la tipologia de 

xarxa. Tal com succeïa en el cas del consum energètic, s’observa un predomini de les 

emissions a la xarxa urbana (41,98%), enfront de les vies interurbanes de més de 4 carrils 
(39,06%) i les de menys de 4 carrils (14,49%).   

Taula 2.16.4.  
Evolució de les emissions de CO2 per objecte de transport (tones de CO2/any) 

Xarxa 2006 2008 2010 2012 
∆ anual 

%06-12 

Xarxa urbana 2.765.301 2.660.526 2.490.090 2.264.507 -3,02% 

Xarxa interurbana < 4 carrils 897.302 796.321 835.397 781.445 -2,15% 

Xarxa interurbana > 4 carrils 2.514.392 2.514.498 2.210.665 2.107.172 -2,70% 

Xarxa ferroviària 283.004 293.614 163.579 241.101 -1,95% 

Total 6.459.999 6.264.877 5.699.731 5.394.225 -2,75% 

Font: ATM – Institut Cerdà 

Finalment, a partir del que s’estableix a l’addenda actualitzada a setembre de 2012 per 

l’àmbit pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire del document Seguiment de 
l’evolució de les emissions 2006 – 2010, s’observa que les emissions de GEH en aquest 
subàmbit és de 3.565.533 Tn/any, que representen el 61% del consum energètic associat 
al transport de l’RMB.  

2.16.2. Les emissions de contaminants atmosfèrics locals 

Per a l’anàlisi de les emissions de contaminants locals es disposa principalment de dades 
corresponents a les emissions de NOx, PM, NO2 i CO. La contaminació atmosfèrica local, a 
diferència de la contaminació produïda per d’altres agents més globals, com ara els gasos 
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d’efecte hivernacle que poden tenir una afectació sobre el comportament del clima planetari 
però no un efecte immediat sobre la salut de les persones, té un radi d’afectació territorial 

molt reduït però pot arribar a tenir una afectació directa sobre la salut de les persones que 
hi estiguin sotmeses. Aquest fet obliga que les mesures a emprendre s’hagin de localitzar 

en aquest entorn d’impacte, fet que pren rellevància tenint en compte l’abast territorial del 

present document de pdM.  

A l’àmbit d’estudi i pel que fa a les emissions de NO2 i de PM10, el Decret 226/2006 de 23 
de maig i les seves posteriors pròrrogues Decret 203/2009, han establert com a zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 

Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per aquests dos 
contaminants. Tenint present que el trànsit rodat constitueix la principal font emissora a 
l’atmosfera d’aquests contaminants, és important analitzar-ne l’evolució i integrar aquelles 

mesures que permetin l’assoliment dels objectius marcats en aquest Decret.  

Pel que fa a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, s’ha produït un descens en 

tots els contaminants excepte en el cas del NO2. No obstant, en el cas del NOx la dada 
d’evolució es troba per sota de l’objectiu del període 2006-2012 que era del -35,4%, igual 
que passa en el cas del PM10, on l’objectiu era del -47,5% si bé, tal com es pot comprovar, 
totes les dades presenten una evolució favorable. 

Taula 2.16.5.  
Evolució de les emissions de contaminants locals al trànsit rodat (tones/any) 

 2006 2008 2010 2012 ∆ anual %06-12 

NOx 33.417 29.519 27.181 24.793 -4,30% 
PM10 2.238 1.994 1.855 1.684 -4,13% 
NO2 5.078 5.571 5.395 5.428 1,15% 
CO 53.169 41.172 36.009 31.047 -6,93% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

 

Les dades d’emissions per combustible mostren que els vehicles dièsel suposen la major 

part de les emissions de NOx, PM, NO2, mentre que en el cas de CO, aquestes provenen 
principalment dels vehicles de gasolina.  

Taula 2.16.6.  
Distribució de les emissions per tipus de combustible a l’any 2010 

Contaminant Gasolina Diesel Glp Gn Electric Biodiesel Hidrogen 

NOx 12,73% 78,05% 0,00% 0,24% 1,15% 7,83% 0,00% 
PM10 12,66% 77,12% 0,02% 0,20% 3,52% 6,49% 0,00% 
NO2 2,25% 88,95% 0,00% 0,05% 0,00% 8,75% 0,00% 
CO 89,40% 10,23% 0,02% 0,08% 0,00% 0,25% 0,00% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012(ATM – Institut Cerdà) 

Pel que fa a l’anàlisi per tipologia de vehicles, els turismes i vehicles lleugers de 
mercaderies aglutinen la major part de les emissions de contaminants locals. Pel que fa al 
NOx, al NO2 i les PM és important destacar també la importància dels vehicles pesants de 
mercaderies. Finalment totes les tipologies de vehicles han experimentat un descens 
significatiu en les emissions de CO. 

Taula 2.16.7.  
Distribució de les emissions per tipus de vehicle a l’any 2012. 

Contaminant Cotxes 
Merc. 

Lleugeres 

Motos i 

ciclom. 

Merc. 

Pesants 

Autobusos 

/autocars 
Ffcc 

NOx 36,10% 25,65% 0,73% 28,22% 7,91% 1,39% 
PM 38,49% 33,22% 3,10% 18,17% 3,39% 3,63% 
NO2 48,33% 31,39% 0,11% 15,85% 4,31 - 
CO 45,34% 22,93% 24,57% 5,53% 1,63% 0% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

En aquest sentit és important analitzar la diferència entre els passatgers i mercaderies. Pel 
que fa als NOx, PM i NO2 el pes a l’any 2012 es distribueix gairebé al 50%, mentre que en 

el cas del CO un 75% es concentra en el transport de passatgers. L’evolució es mostra a la 
taula 2.16.8.  

Taula 2.16.8.  
Evolució de les emissions de contaminants locals al trànsit rodat (tones/any) 

  2006 2008 2010 2012 
∆ anual 

%06-12 

NOx 
Passatgers 15.620 14.101 12.571 11.349 -4,56% 
Mercaderies 17.797 15.418 14.610 13.444 -4,08% 

PM10 
Passatgers 1.022 966 898 811 -3,44% 
Mercaderies 1.216 1.028 958 873 -4,70% 

NO2 
Passatgers 2.337 2.751 2.800 2.863 3,75% 
Mercaderies 2.741 2.819 2.596 2.565 -1,07% 

CO 
Passatgers 38.391 30.151 26.199 22.213 -7,02% 
Mercaderies 14.778 11.022 9.810 8.834 -6,70% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

Com es pot observar s’ha produït un descens en les dues categories per a la majoria dels 

contaminants. 

Finalment, analitzat segons la tipologia de xarxa, el descens en NOx, PM10 i CO s’ha 

distribuït de forma homogènia entre els diferents tipus, tot i que en el cas del NOx i els PM 
es detecta un descens lleugerament superior a les vies interurbanes >4 carrils.  

A l’any 2010, el repartiment de les emissions entre les diferents tipologies de vies és la 

següent:  
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Taula 2.16.9.  
Distribució de les emissions per tipus de via a l’any 2010 

Contaminant 
Xarxa 

urbana 

Interurbana <4 

carrils 

Interurbana >4 

carrils 
Ffcc 

NOx 39,75% 15,16% 43,70% 1,39% 
PM10 42,62% 15,31% 38,44% 3,63% 
NO2 43,08% 14,64% 42,28% - 
CO 54,29% 12,71% 33,00% 0,00% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2010 (ATM – Institut Cerdà) 

A l’àmbit del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 2011 – 2015 les dades 
desagregades, mostren una evolució positiva en tots els contaminants, excepte en el cas 
del NO2 (com a conseqüència de la dieselització del parc de vehicles), i mostren com les 
emissions en aquest àmbit representen valors importants respecte al total de l’RMB. 

Taula 2.16.10.  
Evolució de les emissions de contaminants locals a l’àmbit del pla d’actuació per a la 

millora de la qualitat de l’aire 

Emissions 

(t/any) 
2008 2010 ∆ anual%08-10 

Representativitat  

sobre total rmb 

2010 

NOx 16.626 15.151 -4,54% 59% 
NO2 3.206 3.328 1,89% 60% 
PM10 1.171 1.093 -3,37% 61% 
CO 27.521 22.976 -8,63% 70% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2010- Addenda àmbit pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire (ATM – Institut Cerdà) 

A nivell general es pot concloure que la disminució més accentuada de contaminants locals 
respecte a la mobilitat, es deu a la millora de l’eficiència dels vehicles. En aquest sentit, 

tenint en compte que les directives EURO tenen com a objectiu limitar de forma més 
restrictiva les emissions de partícules en els vehicles dièsel, les categories on aquest 
combustible és gairebé totalitari és on s’han produït descensos més significatius 

(mercaderies pesants, mercaderies lleugers i autobusos).  

La contaminació atmosfèrica ha esdevingut el problema de salut més important dels 
nostres dies provocat per l’entorn amb un impacte en el conjunt de la població comparable 

al tabaquisme. La disminució del creixement pre-natal, del desenvolupament de la funció 
pulmonar, l’augment de la incidència d’asma i de la simptomatologia respiratòria en els 

nens, l’agreujament dels asmàtics i dels malalts amb MPOC, l’augment del risc de càncer 

de pulmó, el seu paper en l’aterosclerosi i en les malalties cardiovasculars, i la reducció de 
l’esperança de vida són alguns dels efectes provocats per la contaminació de l’aire urbà 

d’acord amb diferents documents científics. 

 

Figura 2.16.2.  
Àmbit del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. 

 
Font: PMQA 

Els vehicles amb motor són actualment els principals responsables de la pobra qualitat de 
l’aire, sobretot aquells amb combustible dièsel. La generació de partícules fines i ultrafines, 

altament tòxiques per les seves característiques físico-químiques, per part de la combustió, 
però també del desgast dels materials en són l’origen. 

En els estudis científics es considera que cada disminució en 10 μg/m3 en el nombre de 
partícules respirables en l’aire augmenta mig any l’esperança de vida. Aquest resultat obre 

les possibilitats de millorar notablement la salut de les poblacions urbanes amb 
intervencions ambientals al nostre abast, tal com han mostrat accions recents arreu. Si 
tenim en compte que la mitjana de les partícules en l’aire de les ciutats de l’àrea 

metropolitana de Barcelona es troben al voltant de 40-50 μg/m3 , valors per sobre dels 
màxims que determina la normativa europea, i que la OMS recomana no superar els 20 
μg/m3, entendrem el camí a recórrer per reduir l’impacte en la salut pública d’aquest 

fenomen (“Qualitat de l’aire i salut” (Europea Respiratory Society – 2010) 
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Tot i les millores en els darrers anys, la situació de la contaminació a l’àmbit de l’RMB 

supera en molts casos els llindars mínims, fet que té una afectació directa en la qualitat de 
salut de la població d’aquests àmbits.  

2.16.3. L’impacte acústic 

El trànsit és el principal element de contaminació acústica en entorns urbans i periurbans, 
fet que implica que, tot i que aquesta s’associa principalment a les xarxes, el pdM té poca 

capacitat d’actuació si no és mitjançant la col·laboració amb els plans de mobilitat urbana 
dels municipis. És important tenir això en compte per tal de preveure aquelles mesures de 
gestió del trànsit que puguin incidir en una millora de la qualitat acústica dels entorns 
urbans i periurbans.  

Aquest fet està inclòs en el preàmbul de la Llei 9/2003, de mobilitat, la qual indica que la 
planificació de la mobilitat ha d’ajudar a disminuir la contaminació acústica.  

La problemàtica del soroll té uns efectes més directes sobre la població en els àmbits 
urbans, mentre que l’impacte associat a vies interurbanes més allunyades dels centres 
urbans ve donat en gran part per afectació sobre la qualitat ambiental i ecològica dels 
espais naturals, especialment a les espècies faunístiques.  

D’acord amb la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, cal elaborar 
abans del 30 de juny de 2012, mapes estratègics de soroll per a totes aquelles vies on 
circulin més de 3 milions de vehicles/any. En l’àmbit en què ens trobem, entre 2008 i 2010 

s’han aprovat els mapes estratègics de soroll per a les vies amb intensitat de circulació >3 
milions de vehicles/any i estan en redacció els plans d’acció per a aquestes vies. Així 

mateix, s’ha aprovat el mapa estratègic de soroll de les infraestructures ferroviàries 

gestionades per FGC i per vies ADIF amb >60.000 circulacions/any, i s’ha redactat el pla 

d’acció per a la línia d’alta velocitat.  

Així, a partir del que s’estableix al document de seguiment de les mesures del pdM 2007-
2012, presenta la següent evolució dels indicadors de seguiment.  

Taula 2.16.11.  
Evolució dels indicadors de qualitat acústica del pdM 2007-2012 

Valors de seguiment 2004 2011 Objectiu 

Proporció de vies interurbanes de l’RMB amb >3M vehicles/any 

que disposen de mapa estratègic de soroll aprovat (%) 
0% 100% 100% 

Població de l’entorn de les vies interurbanes amb >6M de 

vehicles/any, exposada a un nivell sonor equivalent nocturn 
Ln≥55dBA (habitants)  

Nd 15.447 (*)  

Proporció de vies ferroviàries de l’RMB amb >60.000 

circulacions/any que disposen de mapa estratègic de soroll 
aprovat (%) 

0% 100% 100% 

Font: ISA preliminar pdM     (*) Anàlisi per a vies de la Generalitat 

A banda de la contaminació produïda pels contaminants de l’aire, s’ha de citar també el 

perjudici sobre la salut derivat de la contaminació acústica. Així, segons l’Agència de la 

Protecció de la Salut, el soroll és un contaminant susceptible d’afectar la salut de les 

persones i la seva qualitat de vida ja que, a més de tenir incidència sobre la salut, també 
influencia la comunicació i el comportament. El principals perills per a la salut identificats 
són els següents: 

 Deteriorament del sistema auditiu (emmascarament de l’audició, fatiga auditiva, 

hipoacúsia permanent) 

 Alteracions a òrgans diferents al sistema auditiu (sistemes nerviós, 
cardiovascular, digestiu, endocrí, etc.) 

 Danys psicosocials (dificultat de comunicació, pertorbació del descans, 
disminució de la capacitat de concentració, etc.) 

S’han estudiat així mateix els nivells a partir dels quals es poden produir efectes nocius o 

indesitjables:  

Taula 2.16.12.  

Llindar de decibels segons tipologia d’efecte 

Efectes nocius Límit en dbA 

Dificultat per conciliar el son 30 
Dificultat en la comunicació verbal  40 
Probable interrupció del son 45 
Malestar diürn moderat 50 
Malestar diürn fort 55 
Comunicació verbal extremadament difícil 65 
Pèrdua d’oïda a llarg termini 75 
Pèrdua d’oïda a curt termini 110 
Llindar de dolor 140 

Font: WHO Guidelines for community noise (2000) 

Al mapa 2.16.1 es pot comprovar com les vies principals de l’RMB presenten uns nivells 
alts de soroll.  
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Mapa 2.16.1. Nivells de soroll a la xarxa de carreteres (dBA). 

Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat 



 

289 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

289 

IMPACTES AMBIENTALS - Conclusions 
 

 
 INFORME DE SOSTENBILITAT AMBIENTAL: El desplegament de les estratègies 

ambientals i els objectius de millora de la mobilitat es concretaran en l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental que incorpora aquest Pla; així mateix cal incorporar els aspectes 
més destacats de la diagnosi ambiental en la memòria tècnica del pdM. 
 

 EMISSIONS DE GEH: Les emissions de GEH associades al trànsit rodat a l’RMB han 
experimentat una reducció del 16,49% entre 2006 i 2012, en la línia de l’objectiu 
preestablert. El nou pdM ha de continuar assumint l’objectiu de reducció del 20% per a 
l’any 2020, respecte el valor de l’any 2005. 
 

 EMISSIONS PER TIPOLOGIA DE VEHICLE: Les emissions per tipus de vehicle es 
concentren en els turismes i mercaderies lleugeres. Aquests darrers són, a més, els que 
han disminuït més poc, cal, doncs, reforçar les accions sobre aquests tipus de vehicles. 
 

 EVOLUCIÓ DELS CONTAMINANTS: Entre 2006 i 2010 s’ha produït un descens en tots 
els contaminants atmosfèrics locals excepte en el cas del NO2, associat al combustible 
dièsel. Cal reduir-ne l’ús treballant sobre el parc de vehicles i també a partir de mesures 
de gestió de la mobilitat. 

 TRANSPORT DE MERCADERIES: La reducció de les emissions és major en el 
transport de mercaderies que en el de viatgers, com a conseqüència del descens 
superior del trànsit de mercaderies associat a la situació econòmica. Això suposa un toc 
d’atenció, atès que la previsible recuperació econòmica pot fer créixer ràpidament la 
mobilitat de mercaderies. Cal tenir en compte que el sector presenta un parc força 
envellit, amb una gran dificultat de fer polítiques de renovació i amb una tendència als 
vehicles amb combustible dièsel.  

  

 
 
 

 

 MESURES A IMPLANTAR: Per garantir la consolidació de la reducció dels contaminants 
es necessari augmentar les polítiques de gestió de la mobilitat (tarificació, millora de la 
xarxa de transport públic, etc.)  
 

 POLÍTIQUES DE GESTIÓ: No s’espera encara un gran augment de vehicles amb noves 
tecnologies, motiu pel qual cal preveure que la reducció de les emissions els propers 
anys passa per mantenir i augmentar les polítiques de gestió de la mobilitat que 
fomentin un ús molt més sostenible i eficient dels vehicles  així com el salt a la mobilitat 
en transport públic i modes no motoritzats sempre que sigui possible. 

 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA: La reducció del soroll, un els grans reptes ambientals en 
l’àmbit urbà, ha de planificar-se dins dels Plans de Mobilitat Urbana, tot i tenint en 
compte que determinants àmbits amb vies interurbanes o xarxes de ferrocarril en 
superfície, han de desenvolupar les mesures previstes en els plans d’acció resultants 
dels mapes estratègics de soroll ja elaborats. 
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2.17 Energia  

El present apartat realitza un ampli repàs de les característiques del parc de vehicles en 
relació a les fonts energètiques, desenvolupant. un balanç ambiental de les diferents 
tecnologies i combustibles i grau d’implantació i una comparativa global de tecnologies i 
combustibles. Els continguts d’aquest apartat han estat extrets de l’informe “Desplegament 
de mesures per a la promoció de l’eficiència energètica i l'ús dels combustibles nets 
(SENER, TRANSFER, Mcrit i ERF, 2013). 

La diagnosi ambiental del pdM 2007-2012 indicava que era probable que el petroli acabés 
globalment el seu cicle com a font d’energia principal al llarg del segle XXI (d’aquí a 35-45 
anys) i que també podia esgotar-se el gas natural, tot i que en un horitzó més llunyà (60 -70 
anys). Malgrat aquesta situació, el sector del transport és el que havia incrementat més la 
demanda energètica els darrers anys, representant un 39% del total del consum a 
Catalunya i sense haver estat capaç de reduir la intensitat energètica entre 1990 i 2000, tot 
i la millora significativa en l’eficiència dels motors de combustió interna. 

D’altra banda, també destacava la importància de la relació entre transport i emissions de 
GEH i contaminants atmosfèrics (en particular NOX i PM10). La diagnosi constatava que en 
moltes localitats de l’àrea metropolitana se superaven els valors límits fixats pel Reial 

Decret 1073/2002 –transposició de les Directives europees 96/62/CE i 99/30/CE– en 
relació a aquests dos contaminants. Pel que fa al canvi climàtic, la diagnosi indicava que el 
transport (inclòs el marítim i aeri) era responsable del 22% de les emissions de GEH a 
Espanya. Finalment, la diagnosi avaluava les externalitats d’aquestes emissions en 178 M€ 

per la contaminació atmosfèrica i en 638,4 M€ les derivades del canvi climàtic.  

A dia d’avui, el context d’aquesta diagnosi ha canviat en múltiples aspectes, malgrat els 

pocs anys transcorreguts: 

 La crisi socioeconòmica iniciada el 2008, i encara plenament vigent, ha tingut i té 
efectes clars sobre la mobilitat de persones i mercaderies. La mobilitat anual de 
vehicles privats motoritzats (cotxe i moto) s’ha reduït, durant el període 2006-2010, un 
4,9% en zona interurbana i un 1,4% en zona urbana. En el cas de les mercaderies 
encara és molt més significatiu: la mobilitat interurbana de mercaderies en camió ha 
disminuït en un 15,9% durant el mateix període.  

 Aquesta reducció global de la mobilitat motoritzada ha comportat una millora dels 
diversos indicadors ambientals associats a la mobilitat. Les més significatives es 
refereixen als nivells d’emissió de NOX i PM10. 

 Malgrat la millora dels nivells d’emissió de contaminants, els nivells d’immissió 

mesurats per les estacions de control encara mostren incidències pels NOX. Així, ha 
millorat la qualitat de l’aire pel que fa a PM10, l’any 2010 no s’ha superat el valor límit 

anual per a la protecció de la salut humana als municipis inclosos al Pla de millora de 
la qualitat de l’aire; no així en relació a NOX, on aquest llindar s’ha superat en 9 

estacions de la ZQA-1 i en 8 estacions de la ZQA-2. 

 Pel que fa a les emissions de GEH associades al transport, segons dades de l’Oficina 

Catalana de Canvi Climàtic, van assolir el seu valor més elevat el 2007, any a partir 
del qual s’han reduït com a conseqüència del context de crisi socioeconòmica: Així, 

les emissions del 2009 van retrocedir a valors del 2003, tot i que representaven 
encara un increment del 38% respecte l’any base (1990). Malgrat la reducció d’un 

10% a l’RMB en el període 2006-2010, les emissions del sector transport han 
incrementat el seu pes en termes relatius sobre el conjunt d’emissions: el 2009 

representaven un 28,25% de les emissions a Catalunya. 

 

2.17.1. Estructura del parc de vehicles i evolució recent del consum  

En aquest capítol es presenta l’evolució del parc de vehicles i la mobilitat durant el període 

2006-2010, per avaluar posteriorment el consum d’energia, les emissions de CO2 i les 
emissions dels dos principals contaminants atmosfèrics a l’RMB i, en particular, a l’àmbit 

PMQA (PM10 i NOX). Les dades provenen de l’informe Emissions de gasos d’efecte 

hivernacle i la qualitat de l’aire de la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

L’objectiu és disposar de la situació de partida sobre la qual s’elaborarà el càlcul de 

consum i emissions per les diferents alternatives d’anàlisi definides en el marc del present 

treball. 

Les emissions han estat calculades a partir de les dades del parc de vehicles i de la 
mobilitat (en vehicles*km) per a tres tipus de xarxes (urbana, interurbana de menys de 4 
carrils i interurbana de 4 o més carrils), tot aplicant les metodologies de càlcul de l’Agència 

Europea del Medi Ambient, EMEP/EEA CORINAIR, actualitzades el juny de 2009 i 
integrades en la nova versió del programa AMBIMOB .  

 

Parc de vehicles 

En el període 2006-2012, el parc de vehicles a l’RMB va experimentar un creixement mitjà 

d’un 0,87%. Malgrat tot, cal destacar que l’any 2008 va representar un punt d’inflexió en 

l’evolució del parc de vehicles: mentre que el període 2006-2008 havia experimentat un 
creixement del 3,14%, entre els anys 2008 i 2012 la tendència s’ha invertit amb un descens 

del -0,26%. En el cas del PMQA, el decreixement en el període 2008-2010 és lleugerament 
més marcat, arribant al -0,76%. 

Pel que fa al tipus de combustible, en el període 2006-2012 es va registrar a l’RMB una 

disminució del parc de vehicles de gasolina, front un augment del parc de vehicles dièsel, 
tal com es mostra a la figura 2.17.1. 

La resta de combustibles tenen un paper encara residual en el parc de vehicles (no arriba a 
l’1%). Això no obstant, cal destacar el comportament creixent del nombre d’autobusos 

propulsats pel biodièsel o gas natural, així com vehicles híbrids (un increment del 3,29% en 
el mateix període). En el cas de l’àmbit del PMQA la tendència és molt similar i concentra 
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l’increment del parc d’autobusos propulsats per fonts d’energia diferents a les tradicionals 

(gasolina i dièsel), assolint un increment interanual de l’1,1% en el període 2008-2010. 

L’evolució del parc, quant a la composició, queda detallada en el capítol 2.6 Parc de 
vehicles.  

Figura 2.17.1.  
Evolució del parc de vehicles per combustible a l’RMB 

Font: I. Cerdà 

 

Mobilitat 

En el conjunt de l’RMB, a grans trets destaca l’accentuació del descens de la mobilitat 

viària durant el darrer període 2008-2010: mentre que entre 2006 i 2008 la mobilitat diària 
va disminuir sostingudament a ritme de -0,5% anual, durant els darrers dos anys (2008-
2010) la tendència s’ha incrementat fins al -2%.  

D’altra banda es constata que, tant les xarxes interurbanes de major capacitat com les 

xarxes menor capacitat (menys de 4 carrils) han vist reduïdes la mobilitat un -1,7% i -1,5%, 
respectivament. En destaca la davallada de la mobilitat del transport de mercaderies (en 
vehicles*km) de -13,2% entre 2008 i 2010.  

En el cas de l’àmbit del PMQA es constata un descens generalitzat a totes les xarxes, per 
bé que l’evolució de la xarxa urbana és la més estable. Les xarxes interurbanes de major 

capacitat presenten un descens més moderat (-1,4%) que les xarxes de menor capacitat (-
2,7%). 

Entre el 2008 i 2010, les dades de mobilitat ferroviària de mercaderies reflecteixen la 
davallada del transport de mercaderies. Aquesta disminució ha suposat una disminució del 
nombre de vehicles*km del -13,2% i contrasta amb el creixement del 3,8% de la mobilitat 
de passatgers en el mateix període. 

Consum energètic 

A l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, el consum energètic s’ha reduït en un 
1,83% per any entre 2006 i 2010. Per tant, el descens en el consum energètic total ha estat 
del -10,98%, lluny de l’objectiu fixat per el període 2006-2012 en un -26%. 

La gasolina i el gasoil representen més del 94% del consum tot i que amb una certa 
tendència a la disminució en favor de combustibles fins ara minoritaris com el gas natural, 
el GLP, l’electricitat o el biodièsel.  

La millora en el grau d’eficiència dels vehicles ha permès compensar l’augment de la 

mobilitat en un 5% en el període 2006 – 2010, tot i que el decreixement del consum 
energètic és més accentuat que el de la mobilitat. 

Els resultats obtinguts reflecteixen les tendències i variacions interanuals de consum de 
carburants i de vendes. Així, el consum estimat de gasolina disminueix any rere any, 
mentre que el consum de gasoil disminueix a un ritme inferior. Aquesta variació en el 
consum energètic es distribueix de la següent manera a partir de la diferenciació entre els 
diferents tipus de combustible: 

Taula 2.17.1.  
Evolució del consum energètic per tipus de combustible (Tep/any) 

Combustible 2006 2008 2010 2012 
∆ anual 

%06-12 

∆%         

06-12 

Gasolina  658.471 595.768 530.168 474.045 -4,67% -28,01% 
Diesel 1.413.416 1.405.345 1.264.057 1.197.553 -2,55% -15,27% 
GLP 0 415 551 665 - - 
Gas Natural 6.418 7.295 18.565 20.663 36,99% 221,95% 
Electricitat 54.498 63.212 67.664 69.120 4,47% 26,83% 
Biodiesel 6.493 33.166 67.775 116.104 281,36% 1688,14% 
Hidrogen 0 0 0 0 - - 
Total 2.139.296 2.105.201 1.948.780 1.878.152 -2,03% -12,21% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

Pel que fa a la distribució del consum per tipologia de vehicle, es destaca el descens en 
totes les categories (especialment en la de vehicles pesants de mercaderies) i un ascens 
en el mode ferroviari. 
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Taula 2.17.2.  
Distribució del consum d’energia per tipologia de vehicle degut al transport per carretera 

a l’RMB l’any 2012 (Tep/any) 

Tipus de vehicle 2006 2008 2010 2012 

∆ 

anual 

% 06-

12 

∆%         

06-12 

Cotxes 1.054.395 1.052.711 976.487 929.487 -1,97% -11,85% 
Mercaderies lleugeres 545.414 534.475 499.263 492.377 -1,62% -9,72% 
Motocicletes i ciclomotors 30.540 31.834 41.571 42.676 6,62% 39,74% 
Mercaderies pesants 347.414 316.794 268.642 255.783 -4,40% -26,38% 
Autobusos/ Autocars 105.238 104.367 93.412 87.275 -2,84% -17,07% 
Mode ferroviari 56.294 65.021 69.078 70.553 4,22% 25,33% 
Total 2.139.296 2.105.201 1.948.780 1.878.152 -2,03% -12,21% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

Dins de l’àmbit d’actuació del pdM és important la diferenciació entre el consum energètic 

corresponent al transport de passatgers i el corresponent al transport de mercaderies. Així, 
l’any 2012 el 60,23% del consum energètic del transport terrestre corresponia al transport 
de viatgers, mentre que el 39,77% era causat pel transport de mercaderies. (Taula 2.17.3) 

Taula 2.17.3.  
Evolució del consum energètic per objecte de transport (Tep/any) 

Tipus 2006 2008 2010 2012 

∆ 

anual 

%06-

12 

∆%      

06-12 

Transport de passatgers 1.242.437 1.250.146 1.177.029 1.125.955 -1,56% -9,38% 
Transport de mercaderies 896.859 855.055 771.751 752.196 -2,69% -16,13% 
Total 2.139.296 2.105.201 1.948.780 1.878.152 -2,03% -12,21% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

Amb l’objectiu d’efectuar una concreció millor de l’evolució del consum de carburants i, 

tenint en compte l’àmbit d’actuació del pdM, s’analitza la distribució del consum segons el 

nivell de servei i la tipologia de xarxa. (Taula 2.17.4) 

Com es pot observar, els consums es distribueixen de manera homogènia entre la xarxa 
urbana (42,19%) i la xarxa interurbana (57,81%). Les variacions més importants en aquest 
període s’han localitzat en la xarxa interurbana, especialment en els darrers dos anys i a 
les vies de més de 4 carrils, àmbit en què es va aplicar entre el 2008 i el 2010 la reducció 
als 80 km/h. S’ha de tenir en compte que en aquest període també es va aplicar durant uns 

mesos la reducció del límit de velocitat als 110 km/h a les autopistes. Els darrers dos anys 
s’ha estat aplicant polítiques de velocitat variable que comporten reduccions dels consums i 

emissions. 

Taula 2.17.4.  
Evolució del consum energètic per objecte de transport (Tep/any) 

Xarxa 2006 2008 2010 2012 
∆ anual 

%06-12 

∆%     

06-12 

Xarxa urbana 922.565 900.222 850.346 807.902 -2,07% -12,43% 
Xarxa interurbana  
< 4 carrils 

306.209 275.015 277.012 265.567 -2,21% -13,27% 

Xarxa interurbana  
> 4 carrils 

854.227 864.943 752.344 734.130 -2,34% -14,06% 

Xarxa ferroviària 56.294 65.021 69.078 70.553 4,22% 25,33% 
Total 2.139.296 2.105.201 1.948.780 1.878.152 -2,03% -12,21% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

Després d’aquesta anàlisi de l’evolució dels valors absoluts d’emissió associats a les 

diferents variables estudiades, és interessant complementar aquesta anàlisi amb les 
variacions de mobilitat que s’han produït en aquest període.  

Així, a partir de l’anàlisi de la variació en consum energètic per veh*km es pot analitzar el 
grau de contribució que ha tingut la millora en l’eficiència dels vehicles en la disminució del 

consum energètic associat al transport. L’alentiment en el procés de renovació del parc de 
vehicles els darrers anys fa preveure que els valors no varien de forma acusada.  

Taula 2.17.5.  
Evolució de l’indicador consum/mobilitat per tipus de font (Tep/Mil veh*km) 

Combustible 2006 2008 2010 2012 
∆ anual % 

06-12 

∆%  

06-12 

Gasolina 0,063 0,064 0,060 0,059 -1,06% -6,35% 
Diesel 0,084 0,082 0,079 0,077 -1,39% -8,33% 
GLP 0,000 0,065 0,061 0,061 - - 
Gas Natural 0,444 0,446 0,599 0,548 3,90% 23,42% 
Electricitat 0,235 0,237 0,244 0,239 0,28% 1,70% 
Biodiesel 0,085 0,083 0,081 0,078 -1,37% -8,24% 
Hidrogen 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 
Total 0,078 0,077 0,076 0,075 -0,64% -3,85% 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006 – 2012 (ATM – Institut Cerdà) 

Tot i que els vehicles propulsats amb combustibles tradicionals (gasolina i dièsel) suposen 
aproximadament el 94% del consum energètic, la seva eficiència ha millorat respecte del 
2006, especialment en el cas del dièsel amb una variació mitjana del -1,5%.  

Les tipologies de vehicles que mostren una millora en el rendiment energètic respecte del 
2006 són les mercaderies pesants (-0,57% anual) i lleugeres (-0,47% anual), els cotxes (-
0,34% anual), i en una menor mesura els autobusos i autocars (-0,03% anual), per la 
irrupció dels vehicles de gas natural, que tenen un consum energètic mes elevat que els 
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dièsel. Les motocicletes i el ferrocarril presenten una taxa de creixement anual, d’un 1,05% 

i un 0,96% respectivament. En el cas de les motocicletes aquest fet està relacionat amb 
l’augment de la cilindrada.  

 

2.17.2. Balanç ambiental de les diferents tecnologies i combustibles i grau 

d’implantació 

 

Categories Euro i vehicles ecològicament millorats (VEM) 

Regulació normativa i llindars d’emissions dels vehicles  

Les normes Euro 5 i Euro 6, especificades al Reglament 715/2007, i modificades 
posteriorment pel Reglament 692/2008 –pel que fa als valors de massa i nombre de 
partícules– introdueixen exigències comunes relatives a les emissions dels vehicles de 
motor i dels seus recanvis específics per tal de limitar la contaminació produïda pels 
vehicles de carretera. 

Els vehicles afectats són de les categories M1, M2, N1 i N2, és a dir, aquells amb una 
massa de referència que no supera els 2.610 kg. Això inclou, entre d’altres, cotxes 
particulars, camionetes i vehicles comercials destinats al transport de passatgers, 
mercaderies o a alguns usos especials (per exemple, ambulàncies). Per tecnologia inclou 
tant els vehicles equipats amb motors d'encesa per guspira (motors de gasolina, de gas 
natural o de gas liquat del petroli (GLP) com els d'encesa per compressió (motors dièsel). 

Les categories de vehicles esmentades estan definides per la Directiva 2007/46 al seu 
annex II. La taula 2.17.6 sintetitza la classificació establerta.  

La Norma Euro 5 és obligatòria per a l’homologació dels vehicles de les categories M1, M2 
i N1 classe I des de l’1 de setembre de 2009 i des de l’1 de setembre de 2010 per les 

categories N1 classe II i III; i N2. 

La Norma Euro 6 entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre de 2014 per a l’homologació 

de les categories M1, M2 i N1 classe I i un any després en el cas de vehicles N1 classe II i 
III; i N2. 

 

Taula 2.17.6.  
Classificació vehicles segons la Directiva 2007/46 

Tipologia 
Categoria - 

Classe 
Descripció 

Passatgers (M) 

M1 Vehicles de 8 places com a màxim (més el conductor) 
M2 Vehicles amb més de 8 places (més el conductor) 

M3 
Vehicles amb més de 8 places (més el conductor MR > 
5.000 kg 

Mercaderies 
(N) 

N1 classe I Vehicles de MMA(2) ≤ 1.305 kg 
N1 classe II Vehicles de 1.305 < MMA ≤ 1.760 kg 
N1 classe III Vehicles de 1.760 < MMA ≤ 3.500 kg 
N2 Vehicles de 3.500 < MMA ≤ 12.000 kg 
N3 Vehicles de MMA > 12.000 kg 

Font: Directiva 2007/46 

Norma Euro 5 

Pel que fa als vehicles de gasolina o que funcionen amb gas natural o GLP, la norma Euro 
5 en comparació amb l’anterior, disminueix la quantitat de NOX entre un 25% i un 46% 
segons la categoria; la limitació de les partícules, en canvi, és una nova limitació 
d’emissions que abans no existia. Les limitacions per a la resta de compostos no s’han 

variat. 

Les emissions dels vehicles dièsel de la norma Euro 5, comparats amb la norma Euro 4, 
són inferiors en un 23% per a la suma d’hidrocarburs i NOX, un 28% per als NOX; i més 
significativament, entre un 80% i 91%, per a les partícules. 

Norma Euro 6 

Aquesta norma afecta estrictament els valors límit d’emissió de NOX i d’HCT+NOX dels 
vehicles dièsel, els quals s’hauran de reduir de manera substancial. Les emissions 

procedents dels vehicles de categoria M i N1 classe I es limitaran a 80 mg/km (que 
representa una reducció de més del 50% respecte el valor límit de la norma Euro 5). 
S’hauran de reduir, igualment, les emissions combinades d'hidrocarburs i òxids de nitrogen 

procedents dels vehicles dièsel (HTC+NOx) de cotxes i altres vehicles destinats al 
transport, per limitar-les a 170 mg/km (reducció de més del 25% respecte la norma Euro 5). 

La normativa d’aplicació per vehicles pesants de massa de referència superior a 2.610 kg 

és la Directiva 2005/55, modificada per la Directiva 2005/78. La Directiva 2005/55 assimila 
els vehicles de la categoria A a Euro III, de la categoria B1 a Euro IV i els de la categoria 
B2 a Euro V. 

La Directiva 2005/55 també estableix una categoria, amb caràcter voluntari, més exigent 
quant als llindars, que correspon als vehicles ecològicament millorats (VEM). Aquesta 
homologació voluntària millora els valors límits de massa d’hidrocarburs (HC) i fums 

establerts en la norma Euro V, limitant-los a 250 mg/kWh i 0,15 m-1 respectivament. En tot 



 

 

295 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

D
ia

gn
os

i 

295 

cas, quedarà derogada a la entrada en vigor de la norma Euro VI (Reglament 595/2009) 
per a vehicles pesants, prevista pel 31 de desembre de 2013, com s’exposa més endavant. 

El Reglament 595/2009 estableix els límits d’emissions de la norma Euro VI, que afecta els 
vehicles de motor de les categories M1, M2, N1 i N2, amb una massa de referència superior 
a 2.610 kg, i tots els vehicles de motor de les categories M3 i N3. En aquest cas, els valors 
límit s’estableixen en funció dels cicles de proves europeus i els factors d’emissió estan 

referits al consum energètic (kWh) i no a la distància recorreguda (km). D’altra banda, 

incorpora un límit per a l’amoníac en parts per milió (ppm). L’any 2011 els valors límit 

d’emissions del Reglament 595/2009 experimenten una lleu modificació –mitjançant el 
Reglament 582/2011– pel que fa al valor límit de NOx i s’incorpora també una limitació del 

nombre de partícules referida a kWh).  

L’evolució de les normatives dels vehicles de dues rodes no ha estat tan intensiva. La 
darrera categoria existent és l’assimilable a l’Euro 2 i va entrar en vigor el 18 d’agost de 

l’any 2002.  

Les limitacions d’emissions de les motocicletes es defineixen a la Directiva 2002/51 i 

diferencien dues categories segons la capacitat del motor -superi o no els 150 cc- 
corresponent a la norma Euro 3, que està en vigor des de l’any 2006.  

Les categories Euro constitueixen una referència a l’hora de plantejar determinades 

actuacions en matèria de qualitat de l’aire, tant a nivell de polítiques de peatges diferencials 

–Directiva Eurovinyeta– com en relació a estratègies d’accés al centre de les ciutats o a 

tarifes d’aparcament vinculades a nivells d’emissions. Diverses ciutats d’Europa han 

implantat mesures d’aquest tipus: Aalborg (Dinamarca), Graz (Àustria), Göteborg (Suècia), 

etc. Cal remarcar el cas de Roma on, des de l’1 de novembre de 2012, no podran circular a 

l’interior de l’anell de circumval·lació de la ciutat, les motocicletes i scooters Euro 1 -
registrats entre 1999 i 2004- ni tampoc els vehicles de gasolina Euro 1 els de dièsel Euro 2. 

Les categories Euro i l’evolució del parc de vehicles a l’RMB  

A l’àmbit de l’RMB hi havia un parc d’uns 3.200.000 vehicles l’any 2010. Per categories, els 

turismes són els més abundants (2.094.096), seguits de les motocicletes i els ciclomotors 
(675.000) i els vehicles de mercaderies lleugeres (397.658). Els vehicles pesants 
representen, en nombre d’unitats, una proporció molt petita: 27.516 camions i 5.826 

autobusos. 

En xifres absolutes, el 2010 el nombre de vehicles va disminuir en 7.956 unitats (-0,25%) 
en comparació amb el 2008 mentre que el nombre de motocicletes i ciclomotors es va 
incrementar en 16.676 unitats (2,5%) en el mateix període. 

Tot i l’escassa variació en el nombre de vehicles, la composició del parc ha experimentat 

canvis significatius en un període molt curt de temps i, en concret, entre el 2008 i el 2010. 
Els darrers anys s’ha produït una progressiva reducció dels vehicles de categories més 

contaminants (anteriors a Euro 3) en favor de la categoria Euro 4. Així, per exemple, els 
turismes Euro 1 a Euro 3 s’han reduït d’un 10%, tant en el cas del dièsel com de la 

gasolina. Amb tot, destaca el manteniment d’una elevada presència de vehicles de gasolina 

anteriors a Euro I, més de 352.000, mentre que en els dièsel aquesta tipologia no arriba als 
17.000 vehicles. 

D’acord amb les dades disponibles de 2010, els vehicles Euro 4  representaven sobre el 
conjunt del parc: 

 Turismes: un 39,7% dels dièsel i un 17,1% dels de gasolina 

 Mercaderies lleugeres: un 30,3% dels dièsel i un 8,9% dels de gasolina 

 Mercaderies pesants: un 19,7% dels dièsel (als quals caldria sumar un 2,2% de la 
categoria Euro 5). 

 Autobusos: un 26,4% dels dièsel (als quals caldria sumar un 7,2% de la categoria 
Euro 5). 

Els nous vehicles que compleixen els límits d’emissions de la norma Euro 5, amb les 

darreres dades disponibles de 2010, només es troben en vehicles dièsel de mercaderies 
pesants i autobusos –961 unitats– i en turismes amb GLP (578 vehicles, tots ells taxis). 

Pel que fa als municipis on aplica el Pla de millora de qualitat de l’aire (PMQA), el nombre 
de vehicles totals era de 2.338.851 el 2010, que representaven de mitjana el 73,1% de tots 
els vehicles de l’RMB. Per categories de vehicle, la composició del parc era la següent: 
72,9% dels turismes, 67,9% de mercaderies lleugeres, 70,7% de mercaderies pesants, 
77% de motocicletes i ciclomotors i 84,2% d’autobusos.  

En aquests municipis la disminució total de vehicles pel període 2008-2010 va ser més 
significativa, reduint-se en 17.950 unitats (-0,76%), mentre que el nombre total de vehicles 
de dos rodes va augmentar en 10.487 unitats (2,13%). La disminució dels vehicles Euro 1 a 
Euro 3 als municipis de l’àmbit del PMQA és, en termes relatius, molt similar a la del 
conjunt de l’RMB. Pel que fa als vehicles Euro 5 es constata que la majoria es concentren a 
l’àmbit del PMQA: el 74% dels vehicles dièsel de mercaderies pesants i autobusos i el 
100% dels turismes amb GLP (taxis de la flota metropolitana). 

Taula 2.17.7.  
Nombre de vehicles dièsel en els àmbits de l’RMB i del PMQA 

Dièsel Classificació 
Àmbit RMB Àmbit PMQA 

2006 2008 2010 2008 2010 

Turismes 

Abans Euro 23.780 19.619 16.727 14.398 12.191 
Euro 1 a Euro 3 669.003 630.043 569.581 462.379 415.119 
Euro 4 106.144 276.069 386.342 202.603 281.572 
Euro 5 0 0 0 0 0 

Mercaderies 
lleugeres 

Abans Euro 83.362 72.164 65.528 49.147 42.454 
Euro 1 a Euro 3 203.258 191.404 172.456 130.355 117.089 
Euro 4 32.772 81.157 102.324 55.272 69.473 
Euro 5 0 0 0 0 0 
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Mercaderies 
pesants 

Abans 1991 10.701 9.405 8.285 6.405 5.625 
D.91/542 7.498 6.615 5.552 4.505 3.770 
Euro 3 8.244 7.728 7.080 5.263 4.807 
Euro 4 1.731 5.077 5.289 3.458 3.591 
Euro 5 0 0 585 0 397 

Autobusos 

Abans Euro 1.297 999 775 825 642 
Euro 1 a Euro 3 3.121 3.129 2.715 2.585 2.247 
Euro 4 308 1.103 1.385 934 1.143 
Euro 5 0 0 376 0 341 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 2006-2010. ATM-I. Cerdà. 2012. 

Tot i que els terminis de les normatives Euro estan concebuts per afavorir la renovació del 
parc de vehicles per models més eficients i menys contaminants, en l’actual conjuntura 

econòmica aquest efecte no està garantit, atès que molts usuaris poden optar per 
perllongar la vida útil del vehicle que tenen (o adquirir-ne un de segona mà) abans 
d’afrontar el cost que suposa l’adquisició d’un vehicle nou.  

Un altre efecte pot ser un repunt en l’adquisició de vehicles Euro 5 durant el 2013, abans 

de l’entrada en vigor de la norma Euro 6 el 31 de desembre de 2013. Aquesta situació es 

pot produir de manera especial els vehicles pesants, com constatava un article de premsa 
a començaments de 2013. A l’article s’indicava que un camió Euro 6 té un sobrecost de 
8.000-10.000 € respecte un equivalent Euro 5, la qual cosa representa un fre important per 

a la seva adquisició.  

 

Vehicles elèctrics purs i híbrids 

Tipus de vehicles elèctrics i avantatges d’aquesta tecnologia 

El vehicle elèctric és un vehicle propulsat exclusivament per un motor elèctric alimentat per 
una bateria que es carrega des d'una presa a la xarxa elèctrica. D’altra banda, el vehicle 

híbrid combina un motor tèrmic tradicional de combustió interna amb un motor de tracció 
elèctrica. A baixes velocitats el vehicle es mou amb electricitat emmagatzemada a les 
bateries, i quan necessita més potència utilitza el motor de combustió. Hi ha tres subtipus 
de vehicles híbrids: el microhíbrid, que només utilitza el motor elèctric a l’arrencada, el 

semihíbrid, on el motor elèctric assisteix al tèrmic i a més genera energia a les frenades, i 
finalment l’híbrid pur, amb capacitat per circular en determinades condicions només amb el 

motor elèctric en un rang limitat. 

L’híbrid endollable disposa d’una bateria que també es pot endollar a la xarxa i permet 

realitzar recorreguts entre 20 i 80 km (segons la capacitat de la bateria) en mode 100% 
elèctric, funcionant en mode híbrid pur només en trajectes més llargs o en moments 
concrets on es pugui necessitar una punta elevada de potència. El motor de combustió pot 
ajudar a moure les rodes o a recarregar la bateria, segons les necessitats. 

El vehicle elèctric i l’híbrid endollable (a partir d’ara VEH) presenten avantatges clars 
respecte els convencionals: 

 Redueix emissions de contaminants atmosfèrics (NOx, PM10, etc.), així com de CO2, a 
nivell local.  

 L’equip de tracció no produeix contaminació acústica. 

 Diversifica les fonts de subministrament dels vehicles i redueix la dependència de 
combustibles fòssils. 

 Té una elevada eficiència energètica del motor (65%) en un rang de càrregues 
variables molt gran i no conté tantes parts mòbils, que generen pèrdues per fricció.  

 Té un consum zero quan el cotxe no es mou i pot  recuperar part de l’energia motriu 

mitjançant la frenada. 

 Té uns costos inferiors de manteniment si és elèctric pur, i una vida útil  més llarga 
que un motor de combustió interna. 

 

Factors limitadors al desenvolupament del vehicle elèctric 

Els VEH no constitueixen només un canvi tecnològic sinó que comporten un canvi de 
paradigma de la mobilitat. En aquest sentit, la implantació i desenvolupaments dels VEH ha 
de fer front a reptes tecnològics però també a reptes socials –canvis de mentalitat i actitud 
en els hàbits de mobilitat, percepció subjectiva de limitacions d’una tecnologia en 

desenvolupament, etc.– i econòmics o de mercat –rendibilitat atenent al sobrecost inicial 
del vehicle, oferta de vehicles i punts de recàrrega, reconversió del sector de l’automòbil i 

d’altres sectors auxiliars, etc.–. 

En relació al sobrecost inicial del vehicle, i segons dades d’un estudi específic elaborat per 

l’Institut Cerdà en el marc de del projecte IVEA semblants a la Xarxa Mobal) ,un model com 

el Nissan Leaf té un cost superior en un 65% a un model equivalent de combustió de la 
mateixa marca (33.000 € respecte 20.000 €). Per contra, el cost de combustible es redueix 

significativament. Segons la mateixa font, per un recorregut de 100 km un vehicle 
convencional comporta una despesa de 8,45 € de combustible i un elèctric entre 0,8 i 2 € 

(en funció de si es carrega amb tarifa elèctrica reduïda o normal). D’acord amb aquestes 

dades –i sense considerar altres paràmetres– la simple amortització del sobrecost inicial 
requeriria fer un mínim de 170.000 km en el supòsit ideal que es pogués fer sempre 
recàrrega amb tarifa reduïda.  

Els dos factors que habitualment es consideren inconvenients en relació al vehicle elèctric 
són la seva rendibilitat en termes econòmics i les limitacions tècniques i econòmiques a 
l’entorn de les bateries (capacitat, autonomia, temps de recàrrega).  
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Rendibilitat dels vehicles elèctrics respecte els models convencionals 

A l’actualitat, la bateria representa entre el 30% i el 40% del cost total d’un vehicle elèctric. 

Tot i que l’últim any (entre 2011 i 2012) el preu ha disminuït dels 700 €/kWh als 400 €/kWh, 

de mitjana, aquest valor encara representa un percentatge elevat del cost total. La previsió 
del sector és que cap al 2020 aquest cost s’haurà reduït fins a uns 150 ÷ 250 €/kWh. La 

rellevància del cost de la bateria ha fet que hagin sorgit iniciatives basades en la venda del 
vehicle sense la bateria, la qual es lloga o s’obté en leasing. 

Atès que els VEH requereixen una inversió inicial en la compra més gran que els vehicles 
convencionals el temps o quilometratge necessari d’amortització esdevé una qüestió clau.  

L’International Transport Forum indicava en el seu full informatiu de juny (Policy Brief – 

June 2012) que, a dia d’avui, els vehicles elèctrics són una bona opció a partir d’uns 

recorreguts diaris mitjans, però no ho serien per a recorreguts curts. Segons aquest ens, el 
propietari d’un vehicle elèctric que recorri 30-35 km diaris pagaria, al final del cicle de vida 
del vehicle 4.000-5.000 €, més que el propietari d’un vehicle convencional. Per contra, si el 

vehicle recorre uns 90 km diaris, invertiria aquesta valoració i s’estalviaria uns 4.000 € 

respecte un vehicle convencional. 

En el marc del projecte IVEA (Implantació de Vehicles Elèctrics Avançats), l’Institut Cerdà 
va elaborar un estudi específic, on es feia una comparativa de costos entre diversos tipus 
de vehicles elèctrics i convencionals. L’informe indica que, en determinats casos, l’opció 

elèctrica arriba a suposar estalvis econòmics importants.  

Per als càlculs l’informe estableix unes dades de partida respecte la mobilitat i la vida útil 

dels diferents tipus de vehicles, així com sobre els costos d’adquisició i manteniment 

corresponents. En el cas dels turismes, per exemple, es considera una vida útil de 13 anys 
i un recorregut diari (els feiners) de 60 km. A continuació s’exposen les principals 

conclusions de l’informe per tipus de vehicle i les corresponents gràfiques sobre el període 

d’amortització. 

- El cost d’inversió inicial de la motocicleta elèctrica respecte la convencional és dues 
vegades més gran en el cas de no tenir ajudes i s’incrementa un 60% en el cas que en 

tingui. Les rendibilitats s’aconsegueixen a partir de diferents valors segons els ajuts. Si se’n 

disposa, en un escenari positiu per al vehicle elèctric,  s’assoleix entre els 22.000 km o els 

4 anys. En cas de no disposar-ne, la rendibilitat s’obté a partir de 20.000 km o 5,5 anys. 

- El cost d’inversió inicial del turisme elèctric respecte el convencional s’incrementa un 75% 

si no té ajuts i un 50% en el cas que en tingui. En el cas de disposar d’ajuts la rendibilitat 

s’assoleix entre els 82.000 km o 5,5 anys. En cas de no comptar amb ajuts la rendibilitat 

s’assoleix a partir de 111.000 km o 7 anys. 

- El cost d’inversió inicial de les furgonetes elèctriques petites respecte les convencionals 
s’incrementa al voltant d’un 25%. La rendibilitat d’una furgoneta petita en leasing s’obté als 

70.000 km o 3,5 anys. 

- El cost d’inversió inicial de les furgonetes grans elèctriques respecte de les convencionals 
s’incrementa en un 350% (o un 375% sense ajuts) perquè actualment aquest sector encara 

és poc competitiu. La introducció d’economies d’escala (fabricació en sèrie) i l’evolució del 

preu de la bateria seran alguns dels factors clau per a l’èxit d’aquesta tipologia de vehicles, 

atès la seva presència important tant en grans empreses, com en pimes i autònoms. 

 

Limitacions tècniques de les bateries 

Pel que fa a les tipologies de recàrrega de bateries, actualment, es treballa amb tres tipus: 

 La recàrrega estàndard (convencional o lenta) és la més comuna per part dels 
fabricants i requereix una connexió a corrent altern monofàsic, de 220-230 V i 15 A i, 
per tant, una potència de 3,7 kW. El temps necessari per completar una càrrega va 
des de les 4 hores (en motos o equivalents) a les 8 hores (en turismes) en funció del 
model.  

 La recàrrega ràpida requereix corrent altern trifàsic de 380-400 V i 63 A, i una 
potència fins a 43 kW. El temps de càrrega, en funció de la potència instal·lada 
oscil·la entre 1 i 3 hores. 

 La recàrrega super-ràpida, encara poc estesa,  requereix corrent continu, una tensió 
de 400 a 600 V i una potència entre 50 i 100 kW, amb la qual s’aconsegueixen  

recàrregues  d’un 65% o més en 10-15 minuts. Un ús habitual d’aquest tipus de 

recàrrega escurça la vida útil de les bateries. 

La capacitat de càrrega de les bateries es va reduint al llarg del temps, en funció de l’ús del 

vehicle, el tipus i cicles de càrrega, etc. En l’informe del projecte IVEA, exposat en l’apartat 

anterior, es contempla com a hipòtesi en un model concret elèctric pur (Nissan Leaf), que la 
bateria d’ióliti  redueix la capacitat al 80% al cap de 5 anys i al 70% al cap de 10 anys. 

L’autonomia dels models actuals varia entre els 60 i els 180 km. Aquesta autonomia pot 

reduir-se entre un 40 i un 50% en el cas que s’encengui la calefacció o l’aire condicionat, 

segons dades proporcionades per Nissan. Nombrosos projectes d’investigació estan 

cercant nous models de bateria que permetin allargar aquestes autonomies. Algunes 
previsions estimen que cap a l’any 2015 les bateries de segona generació asseguraran una 

autonomia de fins a 240 km i el 2020 podrien arribar fins als 500 km. 

Finalment, cal remarcar que les bateries també tenen un impacte, que cal minimitzar,  al 
llarg del seu cicle de vida: extracció de matèries primeres, processament de materials, 
operació, recol·lecció i reciclatge o disposició final. 
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Oferta de vehicles elèctrics i híbrids per tipologies 

El 2010 l’oferta de vehicles elèctrics purs era pràcticament inexistent (3 models) i la 
d’híbrids era d’uns 35 models. En l’actualitat l’oferta s’ha ampliat, en especial la dels 

elèctrics purs, amb 30 i 58 models respectivament. 

A dia d’avui, doncs, és possible trobar al mercat més d’una cinquantena de VEH amb el 

format del que s’entén com a turismes. Tot i que un 70% de les marques tenen algun 

prototip elèctric o híbrid, fabricants com ara Renault, Nissan, Citroën, Peugeot i Seat, per 
als elèctrics, i Toyota i Opel, per als híbrids, destaquen per haver introduït al mercat models 
competitius. 

-Respecte als turismes elèctrics purs, els rangs de velocitat, potència, consum i autonomia 
dels models actuals es troben al voltant de les següents xifres: 

 Velocitats màximes: entre els 45 i els 150 km/h. 

 Potència nominal: des de potències baixes, de 10 CV, fins a més de 115 CV. (De 7,5 
a 85 kw) 

 Consum: entre 125 i 175 Wh/km, és a dir, de 450 a 630 kJ/km. 

 Autonomia: rangs elevats, de l’ordre dels 100 als 200 km. 

- Respecte del vehicle híbrid endollable els rangs de velocitat, potència, consum i 
autonomia dels models actuals es troben al voltant de les xifres següents: 

 Velocitats màximes: al voltant dels 180 km/h. 

 Potència nominal: entre els 90 CV i els 150 CV. (67 a 111 kw) 

 Consum: entre 60 i 240 Wh/km, (220 a 860 kJ/km). 

 Autonomia (funcionant amb el motor elèctric): entre 20 i 80 km. 

-Les motos i els ciclomotors elèctrics, a dia d’avui, representen únicament un 1,2% de les 

matriculacions (a l’estat espanyol), tot i que les previsions indiquen que la implantació de la 

moto elèctrica, sobretot en entorns urbans, s’estendrà massivament. La incorporació de la 

moto elèctrica a les ciutats és molt més viable pel tipus de trajectes que es realitzen, la 
tipologia d'usuari, un preu de compra més assequible i una pràctica equiparable a la de les 
motos amb motor de combustió. Un fet que corrobora aquesta tendència és que durant el 
primer trimestre de 2012 es van matricular a Espanya 298 motos i ciclomotors elèctrics, 
xifra que representa un augment d’un 65% respecte el mateix període de l’any passat. 

Els rangs de velocitat, potència, consum i autonomia dels models actuals es troben al 
voltant de les següents xifres: 

 Velocitats màximes: al voltant dels 100 km/h, tot i que en els ciclomotors seria d’uns 

60 km/h. 

 Potència nominal: entre els 5 CV i els 30 CV. (3,7 a 22 kw) 

 Consum: entre 35 i 50 Wh/km. (128 a 180 kJ/km) 

 Autonomia: entre els 60 i 180 km. 

-Respecte les motocicletes híbrides l’oferta és més reduïda, tot i que en destaca un model 

amb força èxit al mercat, la Piaggio MP3 Hybrid 300ie. Es tracta d’una motocicleta de tres 

rodes i dues places, amb una potència de 25 CV. Es carrega completament en 3 hores i 
assoleix unes velocitats màximes al voltant dels 120 km/h.  

-L’oferta actual de furgonetes elèctriques compta amb més d’una vintena de models 

comercialitzats que presenten rangs de velocitat, potència, consum i autonomia al voltant 
de les següents xifres: 

 Velocitats màximes: entre els 40 i els 100 km/h. 

 Potència nominal: entre 7 i 90 CV. (3,1 a 67 kw) 

 Consum: al voltant dels 650 Wh/km. (2340 kJ/km) 

 Autonomia: des de 50 a 130 km. 

-En relació als vehicles pesants elèctrics, a dia d’avui no hi ha massa oferta al mercat, com 

ja s’ha remarcat en l’apartat on es comparaven els costos d’aquests tipus de vehicles 

elèctrics respecte els convencionals. Amb tot, és cert que existeixen alguns models i 
algunes experiències d’empreses que han renovat les seves flotes per anar substituint 

camions convencionals per elèctrics.  

-L’oferta actual de minibusos i autobusos elèctrics i híbrids és més àmplia que en el cas 
dels vehicles pesants, principalment d’autobusos híbrids. 

-Finalment, en referència a la bicicleta elèctrica cal remarcar que existeixen molts models i 
marques que n’estan desenvolupant: BH, Tucano, Veliac, Matra, Ecobike, Wisper, Monty, 

Yamimoto, Velectris, etc. 

El seu cost, depenent del model, es troba entre 1.000 € i 2.500 €. Poden arribar a una 

velocitat màxima d’uns 25 km/h i la potència del motor arriba als 250 W. El consum màxim 

després de 4 hores d'utilització, segons la Guia pràctica de la mobilitat elèctrica, publicació 
promocionada per la plataforma LIFE, és d'1 kWh o 0,14 € (segons preus del 2012). És a 

dir, que utilitzant la bicicleta en mode 100% elèctric durant gairebé 30 hores es gastaria 1 € 

d'electricitat. Aquestes bicicletes utilitzen el motor elèctric per assistir el pedaleig en el cas 
de pendents pronunciats, mai com a vehicle motoritzat en la marxa normal. 

 

El Pla Movele i el grau de penetració dels vehicles elèctrics i híbrids 

El Pla d’acció del vehicle elèctric 2010-2012 (primer pla d’acció de l’Estratègia Integral 

d’Impuls al Vehicle elèctric a Espanya 2010-2014) és un pla gestionat i coordinat per l'IDAE 
i pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Consisteix en el desenvolupament d'un 
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projecte pilot d'introducció de vehicles elèctrics i infraestructures, amb l'objectiu de 
demostrar la viabilitat tècnica, energètica i econòmica d'aquesta alternativa de mobilitat. 

L'any 2011 es van adquirir a Espanya, en el marc d’aquest Pla, un total de 1.205 vehicles 

elèctrics de les diferents categories (no bicicletes), que units als adquirits anteriorment en el 
marc del programa “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España” (E4), també 

d'àmbit nacional, donen lloc a un total de 2.446 vehicles adquirits en el marc d'aquests 
programes de suport: 367 turismes, 459 vehicles comercials, 6 autobusos, 1.228 
motocicletes i 386 quadricicles. 

El pla contempla 11 mesures destinades a recolzar la demanda, la industrialització i la 
infraestructura de recàrrega de vehicles recarregables així com a assegurar la normativa i 
legislació necessària per a l'eliminació de barreres que impedeixin la ràpida difusió d'aquest 
tipus de vehicles. 

Les accions incloses en el Pla d'Acció per a l’estímul a la demanda són: 

 Subvenció a l'adquisició del vehicle fins al 25% del cost (amb un màxim de 6.000 
euros per vehicle) L'estimació del cost que tindrà és de 240 milions el 2011 i 2012. 

 Tarifa d'accés supervall destinada a promoure la càrrega en horari nocturn i 
implantació sense cost de comptadors amb discriminació horària per a tots els 
ciutadans que siguin usuaris d'un vehicle elèctric. 

A Catalunya, més enllà del Pla Movele, l’ICAEN també atorga subvencions per l’adquisició 

de diverses tipus de vehicles menys contaminants i eficients, entre els quals, òbviament 
figuren els elèctrics.  

Malgrat aquestes iniciatives la penetració del vehicle elèctric pur és molt baixa. A nivell 
estatal el 2011 es van matricular a tot l’estat 314 vehicles elèctrics (sense incloure hi 

híbrids). El 2012, el nombre de vehicles elèctrics purs matriculats a l’estat va augmentar a 

437, xifra igualment insignificant (un 0,06%) comparada amb el nombre total de 
matriculacions (gairebé 700.000).  

En comparació, els vehicles híbrids presenten xifres més significatives: 10.030 
matriculacions el 2012 (10.350 el 2011), un 1,4% del total de vehicles matriculats. Amb tot, 
la penetració del vehicle híbrid o elèctric a Catalunya és molt limitada els darrers anys. Així, 
per exemple, el gener de 2012 a Catalunya es van matricular 2 dels 37 vehicles elèctrics de 
tot l’estat (un 5,4%) i 158 dels 866 híbrids del conjunt de l’estat (un 18,2%).  

 

Grau d’implantació del vehicle elèctric a l’RMB  

Els vehicles elèctrics i híbrids a l’RMB corresponen principalment a turismes. La tendència 
és la mateixa que en el cas de Catalunya i la penetració d’aquests vehicles encara és força 

limitada: 1.535 vehicles en total el 2010, fonamentalment  concentrats a l’àmbit metropolità 

de Barcelona (àmbit PMQA), tal com mostra la taula següent. 

Taula 2.17.8.  
Nombre de vehicles elèctrics i híbrids, per tipologia, en els àmbits de l’RMB i del 

PMQA 

 Àmbit RMB Àmbit PMQA 

2006 2008 2010 2008 2010 

Vehicles 
elèctrics 

Turismes 0 0 150 0 109 
Mercaderies lleugeres 0 0 0 0 0 
Mercaderies pesants 0 0 0 0 0 
Autobusos 0 0 0 0 0 

Vehicles 
híbrids 

Turismes 0 323 1.376 237 1.003 
Mercaderies lleugeres 0 0 0 0 0 
Mercaderies pesants 0 0 0 0 0 
Autobusos 0 1 9 1 9 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 206-2010. ATM-Institut Cerdà. 2012. 

Una part significativa dels vehicles que han apostat per un vehicle elèctric híbrid són taxis: 
un 30% el 2010, percentatge que encara ha augmentat més a dia d’avui atès que des 

d’aleshores el nombre de taxis híbrids s’ha triplicat fins assolir els 1.141 vehicles a l’abril de 

2012. D’altra banda, existeix un nombre, encara modest, d’autobusos híbrids:12 a la flota 

de TMB i 13 més a la resta d’operadors metropolitans (dades de maig 2012).  

Entre les flotes municipals de l’RMB que han incorporat vehicles elèctrics destaca la de 
l’Ajuntament de Barcelona, que disposa (2011) de 270 vehicles elèctrics, 37 híbrids i 10 

motocicletes. Majoritàriament són vehicles del servei de neteja, tot i que també hi ha 22 
vehicles dels serveis d’enllumenat i 7 motos dels serveis de mobilitat. 

En relació als punts de recàrrega cal remarcar que a l’àmbit de l’RMB es troben bàsicament 
concentrats a la ciutat de Barcelona. Actualment a la ciutat hi ha 249 punts distribuïts en un 
centenar de localitzacions diferents. Existeix de l’ordre d’1 punt de recàrrega per cada 2 

vehicles elèctrics de la ciutat. D’aquests punts aproximadament la meitat són soterrats i 

l’altra meitat estan situats en superfície; n’hi ha de recàrrega ràpida i de lenta, i específics 

de cotxe, de moto i universals.  

Més enllà de Barcelona, a la resta de l’RMB, disposen d’algun punt de recàrrega els 

següents municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, Rubí, Sant Just Desvern, Sabadell, 
Terrassa, Martorell, Llinars del Vallès, Mataró i Badalona. 

Tant la recàrrega normal com l’estàndard són aptes per a cotxes i motos, tot i que la 

limitació de l’espai és diferent en cada cas. La recàrrega ràpida encara es troba en fase de 

proves i estarà destinada a la recàrrega de vehicles pesants. 

Quan un punt de recàrrega està associat de forma exclusiva a un vehicle elèctric 
determinat s’anomena punt de recàrrega vinculat. Els punts de recàrrega vinculats poden 

trobar-se en garatges particulars o comunitaris (places de propietat o llogades), en 
aparcaments d’empreses, o bé places reservades en hotels, clubs i restaurants durant les 
estades dels clients. 
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Les iniciatives d’establiment de punts de recàrrega estan essencialment liderades des de 

les administracions i responen a estratègies de promoció del vehicle elèctric per damunt de 
la demanda real que hi ha actualment d’aquest tipus d’infraestructura. Un aspecte amb 

gran potencial de millora és l’extensió de punts de recàrrega en pàrquings privats 

d’habitatges. A l’actualitat, la seva instal·lació està regulada per una normativa  i 

requeriments complexos que poden desincentivar-ne la implementació per part de les 
comunitats de veïns. En aquest sentit, el gener de 2013, el Clúster d'Eficiència Energètica 
de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida van signar un 
acord amb l'objectiu de col·laborar per facilitar les gestions que requereix la instal·lació de 
punts de recàrrega als pàrquings privats. 

Figura 2.17.2.  
Tipus de recàrrega de vehicles elèctrics a l’RMB i senyalització indicativa 

Font: Projecte LIVE 

 

Combustibles fòssils alternatius 

Gas natural comprimit 

El gas natural comprimit, més conegut per les sigles GNC, és un combustible per a ús 
vehicular considerat una alternativa més sostenible que els combustibles líquids derivats 
del petroli. S'utilitzen indistintament els termes gas natural comprimit i gas natural vehicular 
(GNV). 

El GNC és essencialment gas natural emmagatzemat a altes pressions, habitualment entre 
200 i 250 bar, segons la normativa de cada país. Aquest gas natural és principalment metà 
que, pel fet de tenir un alt índex d'hidrogen per carboni (4) produeix menys CO2 per unitat 
d'energia lliurada, en comparació amb altres hidrocarburs més pesats (amb més àtoms de 

carboni i a un ràtio H/C menor). Segons alguns estudis, el GNV redueix les emissions de 
CO2 d’un 25% i les de NOx d’un 35-60% respecte les equivalent d’un vehicle convencional 

amb gasolina. 

El GNC està força estès en alguns països –l’utilitza més del 20% del parc a països com 

Perú o Argentina– i segons la International Association for Natural Gas Vehicles existeixen 
15 milions de vehicles al món funcionant amb aquesta tecnologia. 

En el nostre context l’ús del gas natural se circumscriu a poques tipologies, essencialment 

autobusos, camions i alguns taxis, i en conjunt representava un 0,03% del parc de l’RMB el 
2010. En el període 2008-2010 s’han produït increments significatius a l’àmbit de les 

mercaderies pesants (de 61 a 319 vehicles) i en la d’autobusos (248 a 341 vehicles). A 

finals de 2011 el 35% de la flota d’autobusos de TMB funcionava amb aquest tipus de 
combustible. Pel que fa als turismes, els únics que utilitzen aquest tipus de combustible són 
els taxis, tot i que amb un nombre certament molt limitat: 28 unitats el 2010 i 33 el 2012. 

Taula 2.17.9.  
Nombre de vehicles, per tipologia, que utilitzen gas natural com a combustible en 

els àmbits de l’RMB i del PMQA. 

Tipus de vehicle Àmbit RMB Àmbit PMQA 

 2006 2008 2010 2008 2010 

Turismes 0 14 28 14 20 
Mercaderies lleugeres 15 15 80 10 54 
Mercaderies pesants 61 61 319 41 217 
Autobusos 244 248 341 248 341 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 206-2010.  ATM-Institut Cerdà. 2012. 

Gasos liquats de petroli 

Els GLP (gasos liquats del petroli) utilitzats com a carburants d'automoció, també es 
denominen autogas. És una denominació genèrica que inclou el propà (C3H8) i el butà 
(C4H10), dos gasos d'origen natural que es converteixen fàcilment en líquid mitjançant 
l'aplicació d'una pressió moderada. Els GLP s’obtenen principalment durant l'extracció del 

gas natural i el petroli, i també es produeix a les refineries. 

Els GLP són una font d'energia versàtil, amb centenars d'aplicacions a la llar, la indústria, 
l'agricultura i, per descomptat, com a carburant de automoció (el 9% del consum mundial 
de GLP és per automoció). Tot i que en el passat han estat poc utilitzats, sovint a causa de 
pràctiques no sostenibles com el cremat en torxa i la ventilació, els GLP van guanyant un 
cert reconeixement com a recurs energètic singular. 

Els GLP són utilitzats al món en més de 13,5 milions de vehicles, 7 milions dels quals a 
Europa –que representen un 2% del mix de carburants usats en transport de passatgers a 
Europa– segons l’Associació europea d’operadors de gasos liquats de petroli (de la qual 

formen part, entre d’altres, Cepsa, Repsol i Galp en la corresponent associació estatal). 
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Segons aquest associació el 2020, l’autogas podria assolir una quota del 10% del mix de 

combustibles per vehicles de passatgers a Europa. 

L’autogas es pot usar en motors d'explosió de turismes, furgonetes, autobusos, carretons 

elevadors, karts, o embarcacions d'esbarjo.  

Segons l’Associació esmentada el GLP presenta 5 grans avantatges: 

 Canvi Climàtic. Baixes emissions de CO2 a l’escapament (comparables a les dels 

vehicles dièsel, i fins un 10,9% menors que els de gasolina), ajudant al compliment 
del Protocol de Kyoto en el període 2008-2012. 

 Seguretat de proveïment energètic. Més del 60% del gas liquat prové directament de 
pous de gas natural, i no de la refinació del petroli. La mateixa Comissió Europea 
reconeix al GLP com un carburant alternatiu de diversificació, i indica que "el gas 
liquat podria cobrir com a carburant alternatiu el 5% del mercat del 2020". 

 Contaminació urbana. Enfront el dièsel, el GLP redueix les emissions de NOx un 68% 
i de partícules un 99%, i ajuda a complir les directives de qualitat de l'aire, a reduir la 
generació d'ozó troposfèric i a reduir els costos sanitaris de malalties de l'aparell 
respiratori. A més, disminueix a la meitat els nivells de soroll. 

 Economia. Atès el seu baix preu, els estalvis durant l'explotació d'un vehicle amb GLP 
permeten recuperar el sobrecost d'inversió en uns terminis raonables (segons el 
nombre de km / any). 

 Disponibilitat. Tecnologia d'emmagatzematge, distribució i consum senzilla, 
econòmica, independent de les xarxes energètiques, plenament desenvolupada i de 
disponibilitat immediata en qualsevol punt del territori. 

L’ús de GLP en l’automoció a l’RMB es concentra en un reduït nombre de turismes, 
corresponents en la seva totalitat a la flota de taxis. Segons les dades més recents d’abril 

de 2012, la flota de taxis amb GLP ha assolit les 614 unitats, multiplicant gairebé per 9 les 
unitats existents el 2007 (70 unitats). El creixement d’aquesta tecnologia en el sector del 

taxi és, doncs, notable.(Taula 2.17.10) 

Taula 2.17.10.  
Nombre de vehicles, per tipologia, que utilitzen GLP com a combustible en els 

àmbits de l’RMB i del PMQA. 

Tipus de vehicle Àmbit RMB Àmbit PMQA 

 2006 2008 2010 2008 2010 

Turismes 0 350 578 350 578 
Mercaderies lleugeres 0 0 0 0 0 
Mercaderies pesants 0 0 0 0 0 
Autobusos 0 0 0 0 0 

Font: Seguiment de l’evolució de les emissions 206-2010.  ATM-Institut Cerdà. 2012. 

Actualment (octubre 2012), a Catalunya existeixen 29 punts de subministrament de 
carburant AutoGas de Repsol SA (i 8 més a les Illes Balears) en la xarxa d'estacions de 
servei de Repsol.  

 

Biocarburants 

Tipologies de biocarburants  

Els biocarburants o biocombustibles provenen de biomassa (matèria orgànica d’origen 

vegetal o animal), susceptible de ser aprofitada energèticament. Per a l’obtenció de 

biodièsel s’utilitzen plantes oleaginoses como la soia, el gira-sol o la colza (per biodièsel). 
El bioetanol s’obté a partir de sucres, midons o cel·luloses d’origen vegetal. 

La Llei 34/1998, del sector del hidrocarburs, considera com a biocombustibles els destinats 
a ús com a carburant, directament o mesclats amb carburants convencionals. En concret, 
inclou els següents: 

 L’alcohol etílic produït a partir de productes agrícoles o d’origen vegetal (bioetanol), 

utilitzat com a tal o prèvia modificació química. 

 L’alcohol metílic (metanol), obtingut a partir de productes d‘origen agrícola o vegetal, 

utilitzat com a tal o prèvia modificació química. 

 Els olis vegetals. 

 L’oli vegetal modificat químicament. 

Els biocarburants que s’utilitzen majoritàriament en el sector del transport es poden 

classificar en:  

 Biodièsel: produït a partir de la reacció dels olis vegetals o greix animal amb alcohol.  

 Bioetanol: s’obté a partir de la fermentació de matèria orgànica amb alts continguts en 

midó (com cereals, canya de sucre i remolatxa). 

 Biogàs: és un gas compost principalment per metà, format per la degradació de 
matèria orgànica. 

El biodièsel s’utilitza habitualment barrejat (majoritàriament en proporció del 30% o inferior) 

en vehicles dièsel, mentre que el bioetanol  s’utilitza, també en mescla al 5% o al 10%, en 

vehicles de gasolina. De fet, d’acord amb la normativa, la gasolina i el dièsel convencionals 

inclouen petits percentatges de biocarburants. En concret, segons el Reial Decret 
459/2011, el 2012 i el 2013 el dièsel ha d’incorporar un mínim de 7% de biodièsel  i la 

gasolina un mínim del 4,1% de bioetanol   

Amb caràcter general es considera que els vehicles d’una antiguitat no superior a 10 anys 

poden utilitzar mescles de biodièsel fins al 30% sense introduir cap modificació al vehicle. 
Per contra, l’ús de biodièsel pur al 100%  o de bioetanol al 85% requereix vehicles 
específics adaptats. 



 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

 
D

ia
gn

os
i 

302 

Avantatges i inconvenients dels biocarburants  

Els biocombustibles presenten certs avantatges com a combustible alternatiu. Entre d’altres 

cal destacar els següents: 

 Contribueixen a la diversificació energètica i redueixen l’ús i dependència de 

combustibles fòssils.  

 Es basen en un recurs renovable (conreus energètics) que, en alguns casos, pot 
ajudar a revitalitzar l’activitat agrícola. 

 Permeten, a diferència dels combustibles fòssils, un abastament de proximitat a 
escala local/regional. 

 Redueixen, en principi, emissions de CO2 pel fet que, en el cas habitual que el 
seu origen sigui vegetal, provenen de matèria orgànica que ha captat 
prèviament CO2 en el procés de la fotosíntesi. Amb tot, hi ha certes discussions 
sobre el balanç global de CO2 al llarg de tot el cicle de vida dels biocombustibles 
(obtenció, transformació, transport i ús). En aquest sentit sembla clar que una 
producció procedent de països llunyans i que, a més, hagi comportat 
transformació dels usos del sòl per afavorir el conreu (desforestació) tindrà un 
balanç global d’emissions que pot esdevenir desfavorable. 

 Redueixen les emissions de partícules, hidrocarburs i monòxid de carboni. 
L’efecte sobre els NOx, per contra, genera lleugers increments d’emissions 

(vegeu més endavant).  

 El biodièsel es degrada més ràpid que el dièsel convencional (alguns estudis 
apunten a una biodegradabilitat cinc vegades superior). 

Pel que fa a les emissions de gasos i partícules, les dades aportades per l’European 

Environment Agency (EEA) mostren que les mescles de biodièsel en vehicles dièsel 
redueixen lleugerament l’emissió de CO2 a la atmosfera en el cas de turismes i vehicles 
lleugers, en comparació amb el dièsel, però no pas en els vehicles pesants (on, fins i tot, 
poden comportar un mínim increment). Aquests càlculs no consideren l’absorció de CO2 
per part de la vegetació usada com a combustible. 

D’acord amb l’informe esmentat les reduccions més significatives d’emissions s’observen 

en l’anàlisi de massa de partícules (MP), monòxid de carboni (CO) i hidrocarburs (HC). En 
canvi, el consum de biodièsel com a carburant augmenta lleugerament les emissions de 
NOX en comparació amb el dièsel.   

A l’àmbit específic dels autobusos, TMB realitzà una anàlisi comparativa entre les 
emissions de CO2 de barreges amb biodièsel al 30% i al 100% en relació amb les del 
gasoil. L’anàlisi mostra que el consum de carburant augmenta amb la utilització de mescles 

de biodièsel, la qual cosa fa que s’incrementi el cost de combustible per recórrer la mateixa 
distància. Pel que fa al CO2, si es considera la capacitat de compensació d’aquest durant el 

creixement de la planta oleaginosa, les emissions disminueixen amb l’ús de 

biocombustibles.  

Taula 2.17.11.  
Comparativa de consum, cost i emissions de les mescles de biodièsel en 

autobusos de l’ATM en comparació amb el dièsel 

Tipus de 

carburant 

Consum 

(l/100 km) 

Preu (€/l) 

(*) 

Sobrecost 

respecte 

del dièsel 

(%) 

Emissions 

CO2 (kg 

CO2/km) 

Reducció 

d’emissions 

respecte al 

dièsel (%) 

Dièsel 54,0 1,36 - 1,45 - 
Biodièsel B30 55,6 1,35 2,2% 1,10 22% 
Biodièsel B100 59,5 1,35 (**) 9,4% 0 (***) 100% 

Font: Tercera Jornada sobre energia, TMB, 2010. 

(*)Dades de preus mitjans obtinguts de la web www.gasofa.es a data 21 de novembre 2012. (**) El preu del 
Biodièsel 100 és estimatiu a partir de les dades de dièsel i biodièsel 30. (***) Combustible d’emissions neutres 

de CO2 segons llista de material procedents de la biomassa (decisió de la Comissió  Europea 2007/589)  

Malgrat els avantatges exposats, el desenvolupament i penetració dels biocombustibles ha 
progressat a un ritme molt inferior al previst i als objectius inicialment marcats, els quals 
s’estan revisant a la baixa, tant a nivell català com estatal i europeu. A desembre 2012, la 
UE està reconsiderant la participació dels biocarburants amb l’objectiu d’assolir un 10% 

d’energies renovables en el transport  el 2020 en el sentit que els biocarburants procedents 

de conreus alimentaris (denominats de primera generació) no representin més del 5% i el 
5% restant s’hagi de cobrir amb biocarburants de segona i tercera generació (procedents 

de conreus no alimentaris, restes agrícoles o residus municipals, etc.). 

Aquesta situació és conseqüència, principalment, del debat internacional sobre la idoneïtat 
d’utilització de biodièsel de manera generalitzada, ateses les implicacions relatives al 

balanç ambiental global, a la interferència de mercat que poden suposar les produccions 
energètiques en relació a les alimentàries, als canvis d’usos del sòl per fomentar aquest 

tipus de conreus (desforestació), etc.  

D’altra banda, el principal impediment, a nivell de mercat, per al desenvolupament del 

biodièsel a Europa és la importació de biodièsel de països que gaudeixen d’accés lliure 
d’impostos al mercat de la Unió Europea. L’any 2010 els principals exportadors de biodièsel 

a l’Estat Espanyol van ser Argentina (54,2%) i Indonèsia (24,1%).  

Cal remarcar, finalment, que el 31 de desembre de 2012 venç l’exempció de l’impost 

d’hidrocarburs de la qual gaudien els biocarburants. Aquest fet pot suposar un desincentiu 
per al seu ús. D’altra banda, i atès que la gasolina i el dièsel actual ja incorporen, 

obligatòriament, un percentatge de biocarburants de l’ordre del 7%, es calcula que a partir 
de l’1 de gener de 2013 la supressió d’aquesta bonificació tindrà una repercussió de 3-4 
cèntims addicionals per litre. 

http://www.gasofa.es/
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Penetració dels biocarburants: producció i consum 

Atès el context exposat en l’apartat anterior, la producció de biodièsel a Europa està molt 
per sota de la capacitat de les instal·lacions. Segons les dades d’European Biodiesel Board 

(EBB), l’any 2010 es va produir un 43% de la capacitat de les plantes instal·lades.  

A Catalunya fins fa poc operaven dues plantes de producció de biodièsel localitzades a 
Reus (Bionet) i Montmelò (BDP). La primera d’elles, però, va tancar al començament del 

2012 desprès de 12 anys d’activitat. Per altra banda, l’empresa Transportes Ceferino 

Martínez (Vilafant, Girona) produeix unes 5.000 tones de biodièsel pur que utilitza per a la 
seva pròpia flota de camions. Finalment, hi ha dues plantes més en projecte a Tarragona 
(Biocarburants Tarragona i Biosede) que, a dia d’avui no s’han concretat. 

Pel que fa al bioetanol, Espanya compta amb una capacitat instal·lada de producció de 
569.000 m3 i la producció el 2009 va ascendir al 81,3% d’aquesta capacitat. El 43,9% de 

les matèries primeres utilitzades eren d'origen nacional i el 56,1% d'importació. 

El consum nacional de bioetanol està restringit com a mescla de gasolina, mentre que el 
biodièsel es pot trobar mesclat amb el gasoil però també pur (100%) o mescla al 30%. El 
consum de biocarburants ha disminuït l’any 2011 respecte a l’any anterior però la seva 

proporció en la mescla de carburant ha augmentat, particularment en el cas del biodièsel. 

 El nombre de benzineres amb sortidor de biodièsel a l’RMB és de 58 (dades del 2012  del 
web del Ministeri d’Indústria), una xifra sensiblement inferior a la de l’any 2010 (82 

benzineres).  

A Catalunya, el consum de biocombustibles en el sector transport, que publica l’ICAEN, va 

ser de 194,3 ktep l’any 2009 (darrer any disponible), tot representant un 3,4% del consum 

total de combustibles. El biodièsel va representar el 84% del consum de biocarburants 
aquest mateix any. Malgrat que el pes dels biocarburants sobre el conjunt dels 
combustibles d’automoció és modest, cal remarcar que el 2006 la seva contribució va 

representar només un 0,27% (amb un consum absolut de 16,6 ktep). A l’RMB el consum de 
biodièsel el 2010 va ser –segons el Quart informe de seguiment del pdM– de 34,7 ktep, 
xifra que, tot i multiplicar per cinc el valor de 2006 (6,5 ktep) indica l’escassa contribució 

d’aquest combustible al mix global. 

A l’àmbit de l’RMB cal destacar, a més de la utilització per usuaris privats que és difícil 
d’estimar, un cert grau de penetració del biodièsel en les flotes de transport públic. A final 

de 2011, 145 autobusos de TMB (un 13,6% de la flota), centralitzats a la cotxera de 
Ponent, funcionaven amb biodièsel, amb mescla del 30%. En conjunt, aquests autobusos 
van comportar un consum de 4,03 milions de litres de biodièsel (un increment del 13,7% 
respecte el 2010). El consum unitari d’aquests autobusos el 2011 va ser de 57,25 l/100 km 

recorreguts, que va suposar un descens del 2,2% respecte el 2010. 

A més, cal remarcar que el transport urbà de Mataró, gestionat per Mataró Bus, amb una 
trentena de vehicles utilitza biodièsel a tota la seva flota de autobusos des de fa una 
dècada. 

2.17.3. Comparativa global de tecnologies i combustibles  

En els apartats precedents s’han tractat, de manera individualitzada, les diferents 

tecnologies i combustibles. En aquest apartat s’exposa una síntesi dels aspectes més 

rellevants tractats al llarg del capítol així com una valoració transversal dels avantatges i 
inconvenients, analitzant-los des d’una perspectiva integrada. 

Una premissa important és el fet que l’eficiència i els impactes dels sistemes de transport 

s’ha d’avaluar des de la font energètica original fins a les rodes del vehicle. Això inclou 
l’eficiència del refinament, del transport de l’energia i l’eficiència global del vehicle. En 

l’informe Plugged in. The end of the oil Age (G. Kendall, 2008, editat per WWF) es 
compara, entre d’altres aspectes, la intensitat de CO2 –relació entre emissions de CO2 i 
energia consumida entre els combustibles convencionals i el vehicle elèctric–. Els resultats 
són: 

-S’evidencia l’elevada eficiència del vehicle elèctric respecte un de combustió interna (un 

65% enfront d’un 18-23%), així com el fet que aquest tipus de vehicles presenten una 
intensitat de CO2 entre 2 i 4 vegades inferior a la dels seus equivalents convencionals. En 
aquest sentit cal indicar que la intensitat de CO2 d’un vehicle elèctric està relacionada amb 

el mix de generació elèctric de cada país, per la qual cosa no es correspon amb un valor 
únic. 

Taula 2.17.12.  
Intensitat de CO2 de l’energia motora. 

Tipus motor  

Intensitat de CO2 

del 

subministrament 

energètic 

(gCO2/kWh) 

Eficiència 

del 

refinament i 

transport  

(%) 

Eficiència 

del 

vehicle 

(%) 

Intensitat 

CO2 de 

l’energia 

motora 

(gCO2/kWh) 

Motor de 
combustió interna 

Gasolina 242 83 18 1.619 
Dièsel 248 83 23 1.300 

Vehicle elèctric 
Àustria 221 92 65 370 
Espanya 252 92 65 421 
Mitjana UE 370 92 65 619 

Font: Kendall, G. Plugged in. The end of the oil Age. WWF. 2008 

-L’eficiència del sistema de motorització, considerant des de la planta de producció de 

l’energia fins a les rodes del vehicle, és més gran en el cas del vehicle elèctric (entre el 

21% i el 25%) en comparació al motor de combustió interna (entre el 15% i el 19%). 

Una segona qüestió important en les comparatives és l’homogeneïtzació de metodologies 

de càlcul relatives als factors d’emissió pels diferents tipus de combustibles. En aquest 

sentit, una referència bàsica a considerar és l’inventari d’emissions de la Unió Europea, 

conegut com a Corinair entre els anys 2000 i 2007, que publica l’Agència Europea de Medi 

Ambient. L’inventari utilitza tres tipus d’aproximació en funció de la informació disponible 

(consums de carburant, distàncies recorregudes, velocitats mitjanes, desagregació per 
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subcategories de vehicle, etc.) que denomina, de menys a més complexitat, Tier 1, Tier 2 i 
Tier 3.  

Els factors d’emissió unitaris no són suficients per avaluar correctament l’impacte de cada 
tipus de combustible i s’han de reavaluar en funció del consum mitjà. De fet, el consum 

unitari per quilòmetre varia en funció del combustible i és lleugerament més elevat per al 
biodièsel i el GNC que no pas per als combustibles convencionals. Això explica, per 
exemple, que la substitució d’autobusos dièsel de TMB per autobusos propulsats amb gas 

natural –tot i els beneficis que ha suposat en relació a les emissions de NOx i PM10– ha 
comportat un increment d’emissions de CO2. De fet, TMB ha analitzat el comportament de 
les emissions de CO2 unitàries per distància recorreguda dels diferents combustibles. Com 
es pot veure a la taula següent, les emissions de CO2 per quilòmetre recorregut, un cop 
ponderades en relació al consum de combustible, evidencien que el factor d’emissió més 

elevat correspon al GNC, seguit pel dièsel. 

Taula 2.17.13.  
Balanç de CO2 per diferents tecnologies i  combustibles als autobusos de TMB. 

Tipologia Consum combustible per km * Emissions    (kg CO2/km) 

Dièsel 0,540 1,41 
Biodièsel 30 0,556 1,10 
Híbrid 0,405 1,06 
GNC 0,600 1,65 
Pila d’hidrogen 0,280 0 

Font: Presentació TMB: comparatives energètiques 

* Consum en l/km per dièsel, biodièsel i híbrid i en kg/km per gas natural i pila d’hidrogen 

En relació als factors d’emissió de CO2 existeix un altre referent a escala catalana: la Guia 

pràctica per al càlcul d’emissions de CO2 (actualitzada el març de 2012), elaborada per 
l’Oficina Catalana de canvi Climàtic. Aquesta Guia proposa uns factors mitjans d’emissió 

per tipus de vehicle, així com uns factors desagregats per tipus de conducció (urbana, rural 
i interurbana). De l’anàlisi d’aquests factors cal destacar el següent: 

 Les emissions de CO2 són directament proporcionals al consum de combustible i, en 
conseqüència qualsevol causa que augmenti el consum els incrementa de manera 
equivalent, com s’exemplifica tot seguit. 

 Per un mateix tipus de vehicle, la cilindrada del motor té una relació directa amb les 
emissions de CO2. 

 El tipus de vehicle té una clara repercussió en el factor d’emissió. Els vehicles 
pesants presenten uns factors d’emissió clarament superiors als de la resta de 

vehicles. 

 La conducció en entorns urbans incrementa substancialment el factor d’emissió. Per 

terme mitjà, un 36% en un turisme de gasolina i un 27% en un dièsel respecte de la 
conducció per entorns interurbans. 

Tot i que els factors de consum i emissió de CO2 per vehicle són significativament més 
elevats en els autobusos que en la resta de vehicles, els autobusos transporten un nombre 
elevat de passatgers (amb una ràtio mitjana de 20 ocupants), de manera que el factor de 
consum i emissió per passatger és molt inferior al d’un turisme (amb una ràtio mitjana 

d’ocupació d’1,2). 

Pel que fa als NOx i partícules, l’Inventari d’emissions de la Unió Europea estableix un 

tractament detallat  per tipus de vehicle. L’anàlisi de les dades de l’inventari  permet 

destacar els següents aspectes: 

 Els vehicles dièsel presenten factors d’emissió de NOx i partícules significativament 
més elevats que els seus equivalents propulsats amb gasolina. 

 Els vehicles amb ràtios d’emissions més elevades són els pesants (camions i 

autobusos) vehicles que, d’altra banda, utilitzen majoritàriament el dièsel com a 

combustible. 

 Els vehicles Euro més avançats milloren substancialment el comportament respecte 
categories anteriors. Aquest fet és especialment destacat en el cas dels vehicles amb 
factors d’emissió més elevats (camions i autobusos). 

 En el cas dels autobusos, la utilització de GNC en un autobús Euro III representa una 
reducció addicional en les emissions de partícules respecte un autobús Euro IV 
convencional. Per contra, no milloraria les emissions de NOx, que es mantenen al 
nivell d’un autobús Euro I convencional. L’inventari no contempla el cas d’un autobús 

Euro IV amb GNC, opció que molt probablement sí que representaria una millora 
d’emissions de NOx. 

D’altra banda, en el marc del seguiment que realitza l’ATM dels factors d’emissió, la taula 

següent en sintetitza l’evolució recent a l’RMB. Es constata, en general una evolució 
favorable en el sentit de reducció dels factors d’emissió. Els avenços per tipologia de 

vehicle són els següents: 

 Autobusos: una disminució de gairebé el 10% en el factor d’emissió de partícules i de 

més d’un 6% en el de NOx, clarament relacionada amb la renovació de flotes de TMB. 

 Camions: reduccions a l’entorn del 5% dels factors d’emissió, tant de partícules 

(5,1%) com de NOx (4,3%). 

 Mercaderies lleugeres: disminucions d’un 4,5% en el factors d’emissió de partícules i 

d’un 3,1% en el de NOx. 

 Turismes: reduccions d’un 4,5% en els factors d’emissió de partícules i d’un 3,8% en 

el de NOx.  

 Motocicletes: disminucions d’un 6,9% en els factors d’emissió de partícules i un 

lleuger increment (0,44%) en el factor de NOx. 
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2.17.4. Projectes i actuacions executats i en curs a l’àmbit de l’RMB en relació a 

l’energia 

En relació a la renovació de flotes i foment de vehicles nets 

L’evolució del parc de vehicles mostra com és d’esperar una progressiva reducció de les 

categories més antigues (Euro I a Euro III) i un increment de la categoria Euro IV. Amb tot 
resulta evident que en l’actual context de crisi econòmica el ritme de renovació s’ha alentit 

respecte les previsions. 

Els programes de renovació de vehicles i altres incentius 

Programes estatals  

A nivell estatal, entre el 2008 i el 2010 s’han dut a terme programes de renovació de 

vehicles –com els Plans VIVE i 2000E– que han suposat, a nivell estatal, la renovació d’uns 

550.000 vehicles.  Malgrat tot, la sostenibilitat en la renovació no ha estat la principal 
prioritat, entre d’altres raons perquè no hi ha cap gradació en l’ajut en funció del 

comportament  ambiental del vehicle. 

A Catalunya, el Pla 2000E es va ampliar o complementar amb el pla Autocat, aprovat el 26 
de maig de 2009 i dotat amb 3,5 M€. Amb aquest pla l’administració catalana incrementava 

els ajuts del pla 2000E aportant 500 € addicionals als 1.000 € aportats pels fabricants i 500 
€ corresponents a l’ajut estatal. A més preveia mantenir l’ajut per turismes amb emissions 

superiors a 149 g CO2/km, supòsit no contemplat en el pla estatal i que evidencia el fet que 
la prioritat era la revitalització del sector de l’automòbil. 

Des de la finalització del pla 2000E el 2010 no s’havien dut a terme noves actuacions fins a 

la convocatòria del pla PIVE (Programa d’incentiu al vehicle eficient) que va entrar en vigor 

l’1 d’octubre de 2012, i que preveu una subvenció de 2.000 €, 1.000 € dels quals 
procedents d’un ajut públic del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i els 1.000 € restants 

procedents de la marca fabricant o importadora del vehicle.  

Entre els requisits per acollir-se al programa cal destacar els següents: 

 Els vehicles han de ser nous. El Pla PIVE-2 ha deixat de subvencionar vehicles amb 
una antiguitat fins a un any des de la primera matriculació i només dóna ajuts a 
vehicles nous. 

 S’aplica a turismes (categoria M1) i vehicles comercials lleugers (categoria N1) 
 Cal donar de baixa un vehicle amb antiguitat mínima de 12 anys (M1) o 10 anys (N1), 

des de la primera matriculació. 

 Les tipologies de vehicles subvencionats són les següents:  

 Turismes convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d’autonomia ampliada 

que estiguin classificats, en la data de sol·licitud, com a classe A o B a la Base de 

dades de l’IDAE de consum de carburants i emissions de CO2 de cotxes nous. En el 

cas dels vehicles comercials lleugers el criteri és que les emissions de CO2 no 
superin els 160 g/km. 

 Turismes i vehicles comercials lleugers que siguin elèctrics purs. 

 Turismes propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar 
combustibles fòssils alternatius (GNC i GLP), que figurin a la base de dades 
esmentada i que tinguin unes emissions de CO2 que no superin els 160 g/km. 

 El preu dels vehicles no pot superar els 25.000 € sense IVA, excepte en el cas que es 

tracti de vehicles elèctrics, híbrids endollables i d’autonomia ampliada. 

En l’actual conjuntura econòmica i les incerteses que l’envolten es fa difícil preveure si es 

convocaran noves subvencions un cop finalitzat el PIVE-2. En tot cas, durant el període de 
vigència del pdM, és força probable que es duguin a terme nous programes de renovació 
de vehicles. 

Programes i incentius autonòmics i locals  

A Catalunya, l’ICAEN atorgava el 2011 un seguit de subvencions –en la línia d’ajuts a 

l’estalvi i l’eficiència energètica– orientades a tres àmbits de la renovació del parc de 
vehicles: 

 Adquisició o renovació de turismes o vehicles comercials de menys de 3.500 kg de 
MMA, amb propulsions o combustibles alternatius al gasoil i la gasolina.  

 Adquisició o renovació de vehicles nous de transport de persones o mercaderies per 
carretera de més de 3.500 kg de MMA o vehicles industrials, amb propulsions o 
combustibles alternatius al gasoil i la gasolina.  

 Posada en servei d’estacions de recàrrega de gas natural, de GLP o elèctriques 

obertes al públic o associades a una flota de transport, i per a plans municipals de 
mobilitat elèctrica  

En el mateix cas hi ha les experiències de mobilitat elèctrica als municipis. Per tal de 
facilitar la implantació dels punts de recàrrega, es preveien ajuts per planificar la mobilitat 
elèctrica municipal. Els ajuts abastaven fins el 60% del pla, amb un màxim de 25.000 €. A 

banda del pla, per implantar les estacions de recàrrega, els municipis i entitats 
supramunicipals podien gaudir d'ajuts fins al 40% quan s'implantin un mínim de 10 punts.de 
recàrrega. 

Més enllà dels plans de renovació de vehicles a nivell estatal o de Comunitat Autònoma, cal 
esmentar també l’existència de bonificacions fiscals en l’impost de circulació que s’apliquen 

a escala municipal 

Cal esmentar també la realització d’auditories de gestió de combustibles i rutes en flotes de 
transport de viatgers i de mercaderies. En concret, se n’han fet 11 i 16, respectivament. Les 

auditories es fan en el marc d’un programa promogut per l’ICAEN. Des de 2008 s’han 

auditat les flotes de més de 30 empreses de transport de mercaderies o viatgers, amb un 

http://punts.de/


 

 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

 
D

ia
gn

os
i 

306 

total de gairebé 500 vehicles i un cost d’uns 500.000 €. Arran d’aquests estudis s’ha 

constatat un potencial mitjà d’estalvi de combustible de l’ordre del 12% 

Cal remarcar, finalment, una recent Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(Resolució TES72970/2012, de 4 de desembre) per la qual s’estableixen els criteris 

ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les flotes de 

vehicles. Aquesta resolució té com a principal finalitat contribuir a la reducció d’emissions 

de contaminants (PM10 i NO2). La Resolució considera com a vehicles de baixes emissions, 
els següents: 

a)  Vehicles que utilitzin com a font d'energia electricitat, GLP, gas natural o hidrogen o 
vehicles híbrids endollables. 

b)  Vehicles de gasoil i biodièsel, i vehicles híbrids que facin servir aquests combustibles 
com a font principal, amb un consum de combustible segons fabricant inferior o igual 
a l'indicat a la taula 1, i amb unes emissions de CO2 inferiors a 108 g de CO2/km o 
que compleixin com a mínim la normativa Euro 5. 

c)  Vehicles de benzina i bioetanol, i vehicles híbrids que utilitzin aquests combustibles 
com a font d'energia principal amb un consum de combustible inferior o igual a 
l'indicat a la taula, i amb emissions de CO2 inferiors a 120 g de CO2/km o que 
compleixin com a mínim la normativa Euro 4. 

 

La renovació de flotes: experiències singulars 

A continuació s’exposen dos casos de renovació de flotes, que es poden considerar d’èxit, 

atenent al canvi notable que han comportat en un període de temps molt curt: els 
autobusos de TMB i la flota metropolitana de taxis. 

Altres casos singulars de renovació de flotes, específics del vehicle elèctrica s’exposen de 

manera concreta en l’apartat següent. 

El cas de la flota d’autobusos de TMB 

TMB ha impulsat els darrers anys un programa d’adaptació i substitució de la flota 

d’autobusos –format per 1.080 unitats el 2012– per tal de reduir les emissions de partícules 
i gasos contaminants. Les mesures desenvolupades i que segueixen en curs consisteixen 
en: 

 La instal·lació de filtres CRT+NOx en la flota existent de categories Euro 3 o anterior. 
Aquests filtres eliminen el 90% de les PM10 i el i els 60% dels NOX.  

 L’adquisició progressiva de vehicles propulsats amb gas natural vehicular (GNV), 

amb un nivell d’emissions inferior als llindars establerts per la norma Euro 6, i que 

estan inclosos en la categoria de vehicles ambientalment millorats (EEV). 

 La reconversió a híbrids elèctrics de vehicles dièsel  (projecte Retrofit). A final de 
2011 hi havia 12 vehicles d’aquesta tipologia en funcionament, 8 reconvertits i 4 

adquirits nous (3 híbrids Castrosua i 1 híbrid Man). A finals del 2012 ja eren 69. 

 En paral·lel també s’està treballant en un projecte Retrofit orientat als vehicles 

propulsats amb GNV: el gener de 2013 ha començat a circular el primer vehicle 
d’aquestes característiques a la línia 37 i es preveu disposar de 10 unitats al llarg dels 
propers mesos. 

 D’altra banda, el març 2013 s’ha presentat un nou model d’autobús híbrid biarticulat 

de 24 m (l’Exqui.city), del qual començaran a circular, en fase de proves, 3 vehicles el 

maig de 2013 a la línia H12.  

 La incorporació de minibusos elèctrics de barri. Aquesta acció encara està en fase 
pilot.  

 Recerca en motors de pila de combustible i de combustió d'hidrogen, dins de 
projectes d'àmbit internacional com ara el CUTE i el HyFLEET:CUTE.  

A partir de totes aquestes actuacions, principalment amb la incorporació filtres i l’adquisició 

de vehicles GNV, en molt pocs anys la flota d’autobusos de TMB s’ha reconvertit 

pràcticament en la seva totalitat a les classificacions Euro 4, Euro 5 i EEV o assimilables, 
tal com mostra la figura 2.17.3. 

Figura 2.17.3.  
Distribució de la flota d’autobusos de la TMB per tipologies a l’any 2010 (esquerra) 

i previsió a final 2012 (dreta). 

 
Font: Innovació a TMB: Experiència dels darrers dos anys, març 2012. TMB 

D’altra banda, els canvis tecnològics de la flota també es reflecteixen en l’ús dels diferents 

tipus de combustibles: reducció progressiva del gasoil en favor del gas natural, el biodièsel i 
els híbrids. De fet, en el cas del biodièsel no es requereix un canvi tecnològic si el vehicle 
no és gaire antic. TMB utilitza biodièsel al 30% per la totalitat de la flota de la cotxera de 
Ponent: 145 autobusos a final de 2011. A finals de 2011 l’edat mitjana de la flota 

d’autobusos se situava en 6,8 anys. 
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El cas de la flota de la resta d’autobusos de l’AMB 

Per altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també ha impulsat una renovació 

del parc de vehicles els darrers anys a la resta d’operadors de gestió indirecta, traduïda 

tant en una renovació de la flota d’autobusos com en la instal·lació de filtres reductors 
d’emissions (NOx i PM), de forma similar al cas de TMB. 

D’acord amb l’estudi realitzat per Sener (Juliol 2012), l’impacte d’aquestes mesures 

(renovació de flota i instal·lació de filtres) en termes d’emissions durant el període 2006-
2011 és el següent: 

 L’estalvi acumulat s’eleva fins a  289 tones de NOX, que representa un 16% menys 
respecte l’escenari tendencial (això és, mantenint la flota de vehicles tal com era el 

2006). 

 L’estalvi acumulat puja fins a 19 tones de PM, és a dir un 33% menys respecte 

l’escenari tendencial.  

Aquest impacte queda reflectit en els següents gràfics, on s’aprecia l’efecte de la 

instal·lació de filtres reductors de partícules, iniciada el 2009, i de filtres reductors de NOX, 
que va començar l’any 2010. 

El cas de la flota de taxis 

L’Institut Metropolità del Taxi (IMT) promou, des de 2006 i amb el suport de l’ICAEN, 

diverses mesures d’estalvi i eficiència de la flota mitjançant cursos de conducció eficient, 
racionalització de la mobilitat (foment de l’ús de les parades i sistemes de gestió de flota) i 

la introducció de noves tecnologies i combustibles. 

Les actuacions dutes a terme han comptat amb una inversió econòmica de l’ICAEN de 2 

M€ i han comportat, en conjunt, un estalvi energètic de 3,1 milions de litres de gasoil, un 
estalvi d’emissions de 8.600 Tm de CO2 i un estalvi econòmic de 3,7 M€ (comptabilitzant el 

litre de gasoil a 1,2 €). 

La taula següent evidencia que s’ha produït un canvi força significatiu durant el període 
2007-2012.  En aquest sentit cal destacar: 

 La important penetració de vehicles híbrids elèctrics, pràcticament inexistents el 2007 
i representant gairebé un 11% de la flota l’abril de 2012 (de 3 a 1.141 unitats). El 

2011 el 40% dels taxistes que es van canviar de vehicle van optar per un Toyota 
Prius, model que a començaments de 2012 comptava ja amb 991 unitats (un 9,5% de 
la flota).  

 El significatiu desenvolupament de vehicles que combinen gasolina amb GLP, 
gairebé un 6% de la flota l’abril de 2012 (de 70 a 614 vehicles), als quals cal afegir 

una petita porció de vehicles que combinen gasolina amb GNV (que han passat de 0 
a 33 unitats). 

 En conjunt, els vehicles propulsats amb GLP, GNV o tecnologia híbrida han passat de 
representar el 0,7% del parc de taxis el 2007 a assolir el 15,3% a l’abril de 2012. 

L’antiguitat mitjana del parc de taxis és, segons l’Institut Metropolità del Taxi, de 4 anys i 5 

mesos. La flota de taxi actual consta d’unes 10.500 llicències. Actualment estan 

autoritzades 11 marques i 25 models de vehicles, entre els quals els darrers anys s’han 

incorporat diversos models amb tecnologies ambientalment més sostenibles (híbrids, etc.).  

Taula 2.17.14.  
Evolució de la flota de vehicles de taxi a Barcelona segons el combustible/tecnologia 

utilitzat 
 2007 2008 2009 2010 2011 30/4/2012 

 Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Gasoil 10.298 99,30 9.963 95,79 9.729 93,55 9.393 90,14 8.832 84,65 8.704 84,65 
GLP 70 0,67 331 3,18 514 4,94 578 5,55 602 5,77 614 5,77 
Gas 
nat.  

0 0,00 14 0,13 16 0,15 28 0,27 33 0,32 33 0,32 

Híbrid 3 0,03 93 0,89 141 1,36 421 4,04 967 9,27 1.141 9,27 
TOTAL 10.371 100 10.401 100 10.400 100 10.420 100 10.434 100 10.492 100 

Font: Estalvi i diversificació energètica en el taxi. Energia Demo número 117. ICAEN 

 

En relació al desenvolupament del vehicle elèctric 

A continuació s’exposen els principals projectes i iniciatives de foment del vehicle elèctric 

que s’estan duent a terme –molts dels quals encara incipients com per permetre’n una 

valoració– en l’àmbit de l’RMB, la majoria dels quals a la ciutat de Barcelona. 

-Projecte LIVE. Es tracta d’una plataforma d’impuls al vehicle elèctric a la ciutat de 

Barcelona formada per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i diverses entitats i 

empreses, entre les quals figura SEAT, Nissan, Endesa, el RACC o l’UPC. El Live 

s’estructura en 5 eixos: 

 Donar suport a projectes demostradors en mobilitat elèctrica (Living Labs). 

 Facilitar eines i recursos per generar xarxa, donar suport a la creació de consorcis 
locals i facilitar la transferència tecnològica. 

 Promoure l’organització i acollida d’esdeveniments i activitats. 

 Impulsar el desplegament de xarxes públiques i privades de recàrrega per tota l’Àrea 

Metropolitana. 

 Esdevenir punt de referència a través de la creació d’una oficina tècnica. 
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Alguns dels principals resultats del projecte són: 

 Integració dels 249 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics geolocalitzats per 
Google Maps. 

 Instauració de la targeta del vehicle elèctric que permet fer recàrregues elèctriques en 
els punts públics de la ciutat situats a la via pública amb una tarifa de 0 € (fins a finals 

de 2012) i permet també estacionar a l’Àrea Blava i a l’Àrea Verda amb una tarifa de 

0 €. 

 Suport a la introducció del vehicle elèctric a flotes privades (Correos, PIAGGIO-
AENA, a l’Aeroport del Prat). 

 Electrificació de part de la flota pública (serveis de neteja, recollida d’escombraries, 

etc.). 

 Suport a proves pilot (Seat, Nissan, Renault i Toyota) i a la emprenedoria o innovació. 

-Projecte Mobecpoint. El Mobecpoint és una estació multiusuari de recàrrega elèctrica 
pensada per recarregar simultàniament una vintena de vehicles elèctrics de dues rodes, 
tant si són bicicletes com motos. És una estació de fàcil instal·lació, seguretat màxima i 
dimensions reduïdes. La interacció entre l'estació de recàrrega i el vehicle és senzilla i 
basada en les noves tecnologies. Cada usuari disposa d’una targeta d'identificació que és 

compatible amb tots els Mobecpoint i altres punts de recàrrega elèctrica. Una vegada 
identificat, cal indicar a través d'una pantalla durant quant temps es vol recarregar la moto. 
Després d'aquest pas, s'aixeca durant uns segons el tancament de seguretat de la presa 
per connectar la moto, i de seguida es tanca perquè ningú pugui no manipular-lo o 
interrompre’n la recàrrega. Aquesta tampoc no s'iniciarà si l'endoll no està connectat 

correctament. 

A continuació s’exposa el grau de penetració del vehicle elèctric a la Regió Metropolitana 

de Barcelona en diverses tipologies de flotes.  

Distribució urbana de mercaderies amb vehicles elèctrics i altres flotes. Algunes 
empreses han començat a incorporar vehicles elèctrics en les seves flotes de distribució o 
de vehicles comercials amb resultats molt satisfactoris: 

 Una furgoneta 100% elèctrica per transportar mercaderies dins la ciutat gestionada 
per una cadena de supermercats consumeix una mitjana de 3,51 € per cada 100 km, 

enfront dels 12,2 € dels vehicles convencionals. Aquestes dades suposen un estalvi 

de més del 70%, i la companyia està avaluant la possibilitat d'ampliar el projecte a 
bona part de la seva flota. 

 L’Ajuntament de l’Hospitalet ha iniciat (febrer 2013) una prova pilot d’un centre de 

distribució de mercaderies en col·laboració amb una empresa de transports  i amb el 
Centre d’Innovació del Transport (CENIT). Aquesta iniciativa, que forma part del 
projecte Straightsol, finançat per la Unió Europea, utilitza com a terminal unes 
instal·lacions de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), des de la qual es distribueixen 

les mercaderies a una desena d’establiments comercials mitjançant vehicles elèctrics. 

Taxis elèctrics. L’IMT (Institut Metropolità del Taxi) promou des de l’any 2006, i en 

col·laboració amb l’ICAEN, diverses mesures per reduir el consum d’energia del sector a 

través de la seva Àrea de Mobilitat  i Sostenibilitat. Com ja s’ha exposat, una d’aquestes 

mesures és la introducció de noves tecnologies i combustibles per potenciar la 
diversificació energètica, entre les quals hi ha el vehicle híbrid, que ha experimentat un 
increment significatiu en pocs anys: de 3 unitats el 2007 a 1.141 l’abril de 2012. (Figura 
2.17.4) 

Figura 2.17.4.  
Evolució del nombre de taxis híbrids a la ciutat de Barcelona 

 
Font: ICAEN. Energia Demo 117. 

*Dades de 2012 corresponents al 30 d’abril. 

Finalment, cal destacar que l’octubre de 2012 es va inaugurar el servei Taxi Ecològic 

Barcelona (http://taxiecologic.com/_es/). Es tracta d’una nova emissora de taxis amb una 

flota formada íntegrament per vehicles híbrids. Addicionalment s’ofereix wifi gratuït en tots 
els seus vehicles, s’accepta el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit i es disposa de 

carregadors d’smartphones, entre d’altres avantatges oferts. Es pot reservar el seu servei 

per telèfon o via internet. 

Flotes de serveis municipals. Diversos ajuntaments de la Regió Metropolitana, i 
particularment el de Barcelona, han incrementat significativament la presència de vehicles 
elèctrics en les flotes municipals, particularment en les relacionades amb els residus i la 
neteja. En aquest sentit, a final de 2011 la flota de vehicles elèctrics dels serveis municipals 
superava ja les 340 unitats. 

Autobusos elèctrics. L’Ajuntament de Barcelona es planteja impulsar la implantació 

d’autobusos (i taxis) elèctrics La ciutat s’ha ofert com a laboratori urbà perquè s’assagin les 
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tecnologies de vehicles a les vies de la ciutat. De fet, durant 15 dies del mes de juny, ja es 
va realitzar una primera experiència amb un autobús elèctric. 

D’altra banda, TMB està estudiant la implantació de minibusos elèctrics en les línies de 
barri, actualment cobertes per 42 unitats que donen servei a 21 línies.  

Cal remarcar que l’any 1994  es va posar en circulació –amb caràcter pioner a nivell 
estatal– un autobús elèctric a Barcelona, en la línia del Tombús, per bé que amb unes 
prestacions molt limitades (autonomia de 40 km). 

Lloguer de bicicletes elèctriques. Els darrers anys s’ha generat a Barcelona una certa 

oferta de lloguer de bicicletes elèctriques molt orientada al turisme i particularment 
concentrada al districte de Ciutat Vella encara que també té presència en altres 
localitzacions d’especial atractiu turístic de la ciutat. En aquesta oferta existeixen tant 

establiment individuals que actuen de manera independent com iniciatives que s’articulen 

per promoure el lloguer des d’establiments hotelers associats. 

 

En relació al carsharing i carpooling 

En relació al carsharing 

Les flotes de cotxe compartit encara presenten diverses debilitats, com ara els costos fixos 
elevats, l’interès limitat que suscita entre la població i la inèrcia i reticències que representa 
un canvi de model en la mentalitat dels usuaris. I es troba davant d’amenaces, com ara les 

subvencions al vehicle privat. A banda dels beneficis ambientals que s’han esmentat, com 

a fortaleses destaquen la flexibilitat d’aquest tipus de servei i el fet que, en l’actual context 

de crisi econòmica, una part de la població pot considerar deixar de tenir la despesa 
important i fixa que representa tenir un cotxe i decantar-se per l’opció carsharing perquè li 
resultin més econòmica. 

A l’àmbit de l’RMB l’experiència més destacable que s’ha dut a terme, en relació al 

carsharing, és la d’Avancar. El 2004 es va posar en marxa l’empresa Catalunya Carsharing 

S.A., que ofereix els seus serveis sota la marca comercial Avancar des de l’any 2005. 

Catalunya Carsharing S.A va ser impulsada per l'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP) i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 
de Barcelona. 

L’evolució durant el període 2005-2011 mostra com el nombre de clients va augmentar de 
forma important, a causa principalment de les diverses campanyes publicitàries, l’efecte del 

boca-orella, tant a usuaris particulars com a empreses, i l’expansió en termes d’ubicacions 

(a partir del 2008 s’implanta també a Granollers, Sabadell i Sant Cugat a més de 
Barcelona). 

A partir del 2011 l’augment s’atenua tot i que no s’atura, coincidint amb la supressió del 

servei fora de Barcelona. Amb  tot, el 2012 ha assolit el seu valor més gran, arribant a 
6.000 clients registrats. 

El nombre d’aparcaments ha seguit una tendència força coincident a la de nombre de 

vehicles, amb un augment important entre 2005 i 2008, una tendència a equilibrar-se entre 
2009 i 2010, seguit d’una davallada a partir del 2011 a causa de les raons ja exposades. 

Una altra experiència en carsharing dins l’àmbit de l’RMB és el cas de la companyia 
Ifrenting. Aquesta empresa andorrana, en col·laboració amb Endesa i l’Ajuntament de 

Barcelona, ha impulsat un projecte a la ciutat de Barcelona per donar un servei de lloguer 
de cotxes elèctrics per hores.  

El servei està destinat tant a turistes com a la població de la ciutat. La flota està formada 
per 18 vehicles Renault Twizy de dues places, un vehicle elèctric amb una autonomia 
aproximada d’uns 100 km i una velocitat màxima de 50 km/h. 

Figura 2.17.5.  
Aparcament d’Avancar a Barcelona (esquerra) i Renault Twizy de la flota d’Ifrenting 

(dreta). 

  

Fonts: Bloc Descobrir.cat i www.ifrenting.com 

Un plantejament alternatiu al carsharing tradicional és el carsharing obert. En aquest cas no 
hi ha punts d’estacionament del vehicle. L’usuari recull el vehicle que està estacionat més a 

prop d’on es troba i els vehicles es localitzen mitjançant una aplicació de mòbil o 

equivalent. En aquest sentit hi ha una  experiència en curs d’implementació –Motit BCN–  
impulsat per ESADE-Creafutur de carsharing sota demanda de motocicletes elèctriques del 
qual es farà una prova pilot al districte 22@ a Barcelona. L’usuari s’ha de donar d’alta i rep 

una tarja personal per poder desbloquejar els vehicles. Per utilitzar el servei ha d’indicar el 

desplaçament que vol realitzar amb una antelació mínima de 10 minuts mitjançant web, 
smartphone o telèfon  i aleshores rep les indicacions oportunes.  

Aquests sistemes oberts, que requereixen l’ús de noves tecnologies, presenten importants 

avantatges quant a flexibilitat  i gestió de la demanda. 

 

http://www.ifrenting.com/
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En relació al carpooling 

A l’àmbit de l’RMB s’han desenvolupat projectes de caire públic i de caire privat per a 

compartir el vehicle durant el viatge. Els resultats d’aquests projectes encara són molt 

minsos, d’una banda per la dificultat de trobar viatges coincidents si la massa d’usuaris de 

l’aplicació no és suficient i d’altra perquè la majoria de webs existents no estan 

connectades entre elles, és a dir no fan efecte sinèrgic. A continuació s’exposa una 

selecció dels més destacats. 

 JoinUp Taxi és una aplicació per a mòbils, desenvolupada a la ciutat de Barcelona 
que pretén oferir la possibilitat de compartir taxi entre diferents usuaris. L’aplicació 
necessita la participació de les dues parts: usuaris (clients) i taxistes. En el moment 
que se sol·licita el servei l’aplicació busca altres usuaris en un radi de 3 illes de cases 

i en una franja de 30 minuts. L’únic requisit és sortir des d’un mateix punt i arribar a 
una única destinació. Excepte si es du equipatge, el pagament de la cursa es fa a 
parts iguals. Actualment hi ha uns 200 taxis associats, principalment a Barcelona i 
una dotzena a Sabadell. Es preveu que al llarg de 2013 també s’implantarà a Madrid. 

 La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en marxa un projecte per compartir 
cotxe: El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a 
compartir el vehicle privat a l'hora d’anar a la universitat, enfocat principalment a 
estudiants i treballadors, o bé per anar a altres destinacions, ja sigui de manera 
regular o esporàdica. Mitjançant aquest servei és possible veure on line les persones 
que estan inscrites per fer un viatge semblant al que l’usuari està cercant. A més 
permet conèixer les preferències dels usuaris, la disponibilitat de cotxe, el motiu del 
viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes 
de viatge.  

 Accés via web a un servei de cotxe compartit. Prop d’una trentena de municipis de 
l’RMB disposen del mateix portal per compartir el vehicle. Aquest portal integra 
iniciatives municipals i/o d’entitats sota la denominació de Xarxa de municipis, 

empreses i organismes que fomenten el servei de compartir cotxe.  

Durant aquests anys algunes empreses privades i entitats públiques han posat en servei 
webs de cotxe compartit però en general no s’ha trobat la manera que siguin gaire 

utilitzades.  

Tot i això, la nova polítiques de peatge que està duent a terme la Generalitat de Catalunya 
amb descomptes de fins al 40% quan es comparteix el cotxe amb 3 o més persones o 
l’autorització d’ús del Bus-VAO de la C-58 per a vehicles amb 2 o més persones són 
mesures que aniran amarant-se i millorant l’ocupació del vehicle privat. 

Manca, però, encara alguns altres estímuls com pot ser que la política de tarifes dels 
aparcaments promoguin també el cotxe compartit o aquests vehicles puguin tenir 
preferència en les places d’aparcament de les empreses.  
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ENERGIA - conclusions 
 

 FLOTES DE VEHICLES: Els canvis més substancials de tecnologies i combustibles 
alternatius s’han produït, en termes proporcionals, en flotes específiques. Les 

experiències de renovació de flotes mostren dos èxits significatius, sobretot considerant 
el curt període de temps en què s’han produït (3-4 anys): els autobusos de TMB i els 
taxis metropolitans. També ha estat important la penetració del GNC en camions i la de 
vehicles elèctrics en les flotes de serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

 CONSUM D’ENERGIA: El consum d’energia ha disminuït un -2,8% anual entre 2006 i 
2012, principalment en el període 2010-2012 amb un -5,8%anual. En el cas de la 
benzina el ritme de disminució és més pronunciat que el del gasoil, amb uns impactes 
ambientals més significatius, si bé en el període 2010-2012 tendeixen a la convergència. 
La reducció de consum obeeix tant a la reducció de la mobilitat associada a la 
conjuntura econòmica com a la renovació del parc de vehicles que du associada una 
disminució dels factors de consum i emissió corresponents.  

 CONSUM DEL TRANSPORT TERRESTRE: El major descens de consum energètic del 
transport terrestre entre 2006-2012 es localitza a la xarxa interurbana, on, a més, els 
darrers anys s’han aplicat polítiques de velocitat variable que comporten reduccions dels 
consums i emissions que caldrà mantenir i estendre. 

 SECTOR DELS TURISMES: En el sector dels turismes els canvis obeeixen a la 
renovació associada a les determinacions normatives de les categories Euro, més que 
no pas a la utilització de combustibles alternatius. Aquesta renovació no ha estat tan 
intensa com hauria estat imaginable, probablement atesa la conjuntura de crisi que ha 
contingut la renovació del parc malgrat els ajuts institucionals. Existeix, en definitiva, un 
gran potencial de millora en la implantació de noves tecnologies i combustibles 
alternatius.  

 NOVES ESTRATÈGIES: La millora de les tendències observada té un component 
conjuntural que no es pot negligir i requereix que el nou pdM perseveri en les seves 
estratègies de diversificació energètica i d’ús de tecnologies i combustibles més 

sostenibles. 

 COMBUSTIBLES ALTERNATIUS: Pel que fa als combustibles fòssils alternatius no hi 
ha cap opció que pugui considerar-se òptima des de tots els punts de vista ambientals, 
socials, econòmics i de facilitat d’implantació, tot i que la diversificació cap al gas i els 

biocarburants és una solució transitòria acceptable. 

 

 

 VEHICLE ELÈCTRIC: Tot i que el vehicle elèctric és clarament el més avantatjós encara 
presenta diversos obstacles per a la seva implantació. Els vehicles elèctrics són els 
únics que permeten reduir simultàniament emissions de CO2 i de contaminants 
atmosfèrics . Amb tot, la seva penetració encara és molt limitada entre usuaris privats i 
cal superar diversos reptes, tant socials com tècnics i infraestructurals, per la qual cosa 
sembla raonable pensar que l’opció que presenta un major grau de probabilitats 
d’implantació a curt termini és la implantació dels vehicles híbrids. Cal treballar per 
assolir un 20% del parc amb energies no fòssils. 

 QUALITAT DE L’AIRE: En la transició envers un model de mobilitat més electrificada 
altres combustibles poden jugar un paper més o menys important i, alhora, contribuir a la 
diversificació de fonts energètiques. Mentrestant, però, cal actuar tenint en compte els 
problemes locals, reduint l’ús del vehicle diesel en els àmbits del Pla de Millora de la 

Qualitat de l’Aire i reduint els vehicles de major consum en els de baixa densitat. 

 COMBUSTIBLES FÒSSILS ALTERNATIUS: Els combustibles fòssils alternatius (GNC i 
GLP), que requereixen una xarxa específica de recàrrega, tenen interès essencialment 
per flotes captives (camions, autobusos, taxis) a termini curt i mitjà. La seva 
generalització al conjunt del parc de vehicles resulta molt improbable. En tot cas, els 
vehicles pesants, que tenen requeriments específics, poden ser durant força temps una 
opció raonable que coexisteixi amb el vehicle elèctric.  

 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA: Cal continuar avançant en les experiències innovadores, 
moltes encara en curs i que mostren resultats limitats, particularment en el cas del 
vehicle elèctric. Malgrat tot, com ja s’ha dit, el potencial d’aquesta tecnologia –i el seu 
interès des de la perspectiva ambiental– és molt ampli, la qual cosa fa imprescindible 
continuar impulsant mesures de foment. 

 ALTRES SISTEMES DE MOBILITAT: També és convenient incentivar el carsharing ja 
que, tot i mostrar un cert desenvolupament a nivell d’indicadors (nombre d’aparcaments, 
vehicles i usuaris) ha sofert un retrocés a partir del 2010-2011 amb la supressió del 
servei de carsharing fora de Barcelona i, en termes absoluts, es troba molt lluny del seu 
potencial. Pel que fa al carpooling, manca coordinació entre els serveis i cal esperar que 
les recents mesures adoptades per la Generalitat en matèria de peatges i del carril Bus-
VAO a la C-58 tinguin un efecte positiu i s’hi sumin noves mesures aplicades a 
l’aparcament. 
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2.18. Avaluació dels costos del sistema de transport 

Les activitats de transport generen uns importants beneficis per la societat, però també uns 
importants costos, una part dels quals no són percebuts; parlem així dels costos interns, ja 
siguin derivats de la construcció de la infraestructura o de la gestió, com dels externs o 
indirectes, que queden sovint difosos. El coneixement d’aquests costos per a cadascun 

dels modes de transport i també per al conjunt del sistema de mobilitat contribueix a una 
millor diagnosi i a una millor gestió, alhora que pot permetre una distribució equitativa dels 
costos percebuts pels diferents usuaris. 

L'apartat que es desenvolupa a continuació recull la síntesi dels principals resultats 
obtinguts en l’informe de "Costos socials i ambientals de la mobilitat a la Regió 

Metropolitana de Barcelona per a l'any 2010" (Sener, 2012). A partir de les metodologies i 
objectius definits s’obtenen periòdicament els valors dels diferents costos dels transport 
(interns, externs i totals) a la Regió Metropolitana de Barcelona i se’n duu a terme l’anàlisi 

així com l’evolució. 

 

2.18.1. Variables de mobilitat i funcionals 

Per al càlcul dels costos és necessari el coneixement de diverses variables de la mobilitat i 
funcionals que determinen l’evolució dels seus diversos components i en bona part 

l’evolució dels costos totals del transport. Les variables de mobilitat considerades són els 

vehicles*km, els desplaçaments*km i les característiques de les infraestructures, mentre 
que les funcionals són el valor del temps, l’ocupació dels vehicles, el consum i les 

emissions dels vehicles i les velocitats de recorregut. 

El valor del temps és la variable que condiciona més notablement els costos del transport; 
en aquest cas, el valor emprat per l’any 2010 se situa en 9,5 €/hora, mentre que a l’any 

2008 se situava en 9,7 €/hora, la qual cosa suposa una disminució de l’1,2% anual. 

L’ocupació dels modes ferroviaris ha estat de 26,7 persones per cotxe, un 10% inferior a la 
de 2008 i l’ocupació de l’autobús públic ha estat de 15,5 persones per vehicle, un 8% 

inferior a la de 2008. Aquestes reduccions contrasten amb la millora de l’ocupació del 

vehicle privat en dia feiner, que es situa al voltant del 6,7%, resultant una ocupació pel 
2010, d’1,22 persones per vehicle. 

Les variables funcionals són un element clau en les polítiques econòmiques del transport ja 
que n’afecten directament l’eficiència. Sobre algunes d’aquestes es poden exercir  accions 

des del pdM que promoguin l’augment de l’ocupació, que incideix directament en el cost 

per persona*km o la millora de la velocitat comercial dels diferents modes de transport, que 
redueix el cost del temps de viatge.  

Taula 2.18.1.  
Desglossament dels costos interns segons la percepció de l’usuari 

 Costos interns 

 Percebuts 
No percebuts Temps 

Tarifa Altres 

Transport públic 
Tarifa d’accés 

al servei 
- 

Costos de l’operador: 

propietat i manteniment 
dels vehicles, personal, 
combustible, etc. 

Cost del temps 
del viatge de 
l’usuari. 

Transport privat Peatges 
Cost del 
combustible i de 
l’aparcament 

Cost de propietat del 
vehicle, del manteniment, 
de les assegurances, etc. 

Cost del temps 
del viatge de 
l’usuari 

Transport de 
mercaderies 

Tarifa d’accés 

al servei 
- 

Costos de l’operador: 

propietat i manteniment 
dels vehicles, personal, 
combustible, etc. 

- 

Font: Sener 

 

2.18.2. Costos interns 

Els costos interns del transport són aquells que l'usuari paga per utilitzar un recurs i els 
costos associats a l'ús d'aquest transport. En bona mesura els costos interns també 
inclouen totes aquelles despeses necessàries per tal de construir i mantenir 
infraestructures tals com la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària, així com els costos 
derivats de l'operador. A més, aquests costos engloben la despesa associada per 
adquisició, operativitat i manteniment dels vehicles utilitzats pel trasllat de passatgers o 
mercaderies, així com també els costos operatius per poder produir aquests serveis. 

Els costos interns de cada mode de transport es poden tractar en funció del grau de 
percepció del cost per part de l’usuari. Així, distingirem entre: 

 Costos percebuts: Aquells que l’usuari sol tenir en compte monetàriament a 

l’hora d’efectuar el viatge o de comparar dues o més alternatives de transport. 

 Costos no percebuts: Aquells que l’usuari no sol tenir en compte a l’hora 

d’efectuar el viatge tot i que li suposen un cost monetari. 

 Costos del temps: Derivats del temps que triga l’usuari a efectuar el viatge .  

La correcta apreciació dels costos per part de l’usuari, en la línia de la corresponsabilització 
respecte la importància dels costos no percebuts, és una de les estratègies existents per tal 
d’afavorir el canvi modal cap als mitjans més sostenibles. 
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A la taula 2.18.1 es presenta esquemàticament com s’han avaluat els costos interns pel 
transport de passatgers públic i privat i pel transport de mercaderies, tenint en compte les 
premisses tot just comentades.  

A l’estudi instrumental s’adjunten les taules corresponents als costos unitaris del transport 

per carretera i per ferrocarril i els costos unitaris interns dels diferents modes desagregats 
segons les diferents partides de cost que intervenen en el càlcul. 

En general, les polítiques de transport poden actuar més fàcilment en alguns dels factors 
que componen els costos percebuts, com la tarifa de peatges i aparcaments, sobre els 
quals es pot influir amb diversos mecanismes.  

 

Costos interns totals 

Realitzant una anàlisi global de les despeses, per l’any 2010, el conjunt dels costos interns 

del transport ascendeix a 41.046 M€.  D’aquest total, 22.383 M€ són derivats del transport 

de viatgers i 18.663 M€ són de mercaderies, que en termes relatius és equivalent al 54,5% 

i al 45,5% respectivament. (imatge 2.18.1)  

Pel que fa al transport de viatgers la carretera representa el 83,6% dels costos, amb 18.701 
M€, mentre que el ferrocarril suposa tan sols el 16,4%, amb 3.682 M€. 

Si es desglossen els costos de la carretera per modes, el turisme privat  suposa un 76,0 %, 
del total (14.219 M€), seguit de l’autobús amb el 14,5% (2.711 M€) i de la motocicleta que 

representa el 5,6% (1.047 M€). La resta de modes queden per sota del 5% com es pot 

comprovar a la imatge 2.18.1.  

A les taules 2.18.2 i 2.18.3 es mostren els diversos costos interns computats pel transport 
per carretera i per ferrocarril respectivament. 

Del conjunt de costos interns del mode privat, els conceptes on les polítiques gestió de la 
mobilitat poden incidir d’una manera important, amb la perspectiva de fer més eficient el 

sistema de mobilitat, són el temps de recorregut ( 41 %), l’aparcament (11%) i els peatges 

(0,13%). 

Altres partides com el combustible, lubricants, pneumàtics i manteniment, tot i que són 
força importants, per sobre del 10% del cost total, són més difícils de gestionar des d’un pla 

com el pdM, atès que pateixen variacions molt vinculades a factors macroeconòmics i a 
l’eficiència del parc. Així, des del pdM, s’han d’impulsar mesures de renovació del parc molt 

vinculades a la gestió de la mobilitat, mesures, però, que tenen una incidència menor que, 
per exemple, mesures fiscals, pròpies dels instruments de gestió econòmica.  

Pel que fa al transport ferroviari de viatgers, el desglossament dels costos interns per 
operadors és com segueix:  el Metro suposa el 48,6% (1.791 M€), seguit de Rodalies 

Renfe, amb el 23,8% (878 M€), FGC suposa el 15,5% (571 M€) del total, Renfe Regionals 

el 8,8% (325 M€) i el Tramvia el 3,2% (118 M€).  

La major part dels costos del ferrocarril són suportats pels usuaris, amb un 75% dels 
costos, bàsicament a causa del cost del temps invertit en l’ús del mode de transport. Els 

costos dels operadors representen el 25% del total.  

El cost intern més significatiu per als viatgers és el temps, que inclou tres conceptes: el 
temps d’accés al mode de transport, el temps de desplaçament i, en els alguns casos, el 
temps de transbordament. En els modes públics, el temps d’accés, distància i itinerari fins a 

les parades, i el temps de transbordament, són elements clau en la decisió del viatge i en 
conjunt suposen un 35% del cost del viatge per a un usuari. Si en el primer cas el disseny 
de la xarxa i la cobertura territorial són aspectes a analitzar en el pdM, en el cas del 
transbordament, una freqüència de pas ben coordinada entre els modes, el disseny acurat 
dels intercanviadors i la seva bona senyalització i comunicació resulten fonamentals per 
garantir que aquest temps no sigui un fre per a la captació de demanda en el transport 
públic.  

Quant a les mercaderies, hi ha una diferència diàfana en el repartiment de costos dels 
modes ferrocarril (0,13%) i carretera (99,87%). Es consideren dos operadors de 
mercaderies per ferrocarril dins de l’àmbit de l’RMB, Renfe Mercaderies i FGC. La major 
part dels costos són suportats per aquest primer, amb el 94,5% (23 M€).  

Pel que fa a la mercaderia per carretera, el 61% (11.315 M€) de les despeses estan 

inscrites en l’àmbit urbà. A diferència del mode de viatgers, la major part de les despeses 

de les mercaderies són suportades pels operadors, en concret el 80%, tant per carretera 
com per ferrocarril. 

Aquestes dades permeten visualitzar el marge de la capacitat de les polítiques de transport 
per incidir en una distribució dels costos que afavoreixi una mobilitat eficient i sostenible 
amb un repartiment modal correcte. 
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Gràfic 2.18.1.  
Repartiment dels costos interns per mode de transport l’any 2010 
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Taula 2.18.2.  
Costos interns del transport per carretera per modes de l’any 2010 

Transport privat de viatgers per carretera Transport públic de viatgers per carretera 
Transport de mercaderies per 

carretera 

Cost 

TOTAL 

VEHICLE 

PRIVAT** (€) 

TURISME (€) 
MOTOCICLETA 

(€) 

BICICLETA 

(€) 
Cost 

AUTOBÚS 

URBÀ (€) 

AUTOBÚS 

INTERURBÀ 

(€) 

TAXI (€) 
BICICLETA 

PÚBLICA (€) 

ÀMBIT URBÀ 

(€) 

ÀMBIT 

INTERURBÀ 

(€) 

Combustible/ 
energia 

1.155.800.472 1.106.953.417 48.847.055 0 
Combustible/ 

energia 
125.084.544 4.503.298 89.526.035 0 336.626.205 760.851.278 

Lubricants 68.405.577 66.515.536 1.890.041 0 Lubricants 6.232.230 0 5.432.641 0 0 0 
Pneumàtics i altres 
aprovisio. 

187.297.216 165.136.464 22.160.752 0 
Pneumàtics i altres 

aprovisio. 
2.453.823 1.077.099 13.487.481 0 110.978.276 154.623.385 

Manteniment i 
reparacions 

208.721.593 204.941.160 3.780.432 48.444.836 Personal 431.467.800 163.159.943 229.879.525 0 8.993.655.242 1.300.983.724 

Peatges 217.476.739 216.559.253 917.485 0 
Manteniment i 
reparacions 

11.831.457 7.497.925 283.045 0 429.769.580 528.020.162 

Multes 134.356.372 106.410.247 27.946.125 398.200 Peatges 0 259.132 0 0 0 676.789.350 
Temps de recorregut 6.259.139.734 5.952.931.658 306.208.076 146.136 TOTAL DIRECTES 577.069.854 176.497.397 338.608.727   9.871.029.303 3.421.267.899 

VARIABLES 8.231.197.702 7.819.447.735 411.749.967 48.989.172 Amortització 42.468.776 42.320.585 38.559.740 0 417.040.918 1.957.051.291 

Propietat 3.782.467.415 3.416.719.076 365.748.339 33.642.247 Assegurances 10.273.560 17.125.241 15.274.925 0 407.261.428 575.459.047 
Assegurances 1.225.597.767 1.010.290.272 215.307.495 0 Impostos 682.008 2.244.862 14.519.275 0 84.397.738 160.469.775 
Impostos 235.254.151 218.257.060 16.997.091 0 Estructura / administ. 32.948.456 29.741.119,18 1.737.995 0 432.905.424 721.849.211 
Aparc. a origen 1.307.360.753 1.270.063.898 37.296.855 0 Aparcament 0 0 14.724.380 0 0 0 
Aparc. a destinació 436.312.974 436.312.974 0 5.980 Altres 0 0 2.590.800 0 102.358.662 487.267.444 

FIXOS 6.986.993.059 6.351.643.280 635.349.780 33.648.228 FIXOS 86.372.800 91.431.807 87.407.115 0 1.443.964.170 3.902.096.768 

TOTAL USUARIS 15.218.190.761 14.171.091.015 1.047.099.746 82.637.400 TOTAL OPERADORS 663.442.654 267.929.205 426.015.842 16.670.000 11.314.993.473 7.323.364.667 

Construcció i mant. 
d'infraest. 

34.088.979 33.500.451 588.528 4.227.307 
Tarifes i multes a 

usuaris 
203.837.000 149.297.760 459.434.984 3.489.000 2.906.015.969 16.522.432.086 

Nou ús 
d'infraestructures 

7.634.359 7.634.359 0 0 temps de recorregut 1.039.767.756 101.032.878 163.621.456 

30.694.357 

0 0 

Benefici empresa 
concessionària. 

173.124.008 173.101.130 22.878 0 
temps d'accés a la 

xarxa i enllaç 
406.781.614 56.926.025   0 0 

Impostos empresa 
conces. 

50.465.233 50.458.577 6.656 0 
Costos de temps 

d'espera 
141.519.225 33.613.560   0 0 

TOTAL GESTORS 265.312.579 264.694.517 618.062 4.227.307 TOTAL USUARIS 1.791.905.594 340.870.223 623.056.440 34.183.357 2.906.015.969 16.522.432.086 

TOTAL MODE
1)

 15.266.026.602 14.219.226.278 1.046.800.323 86.864.706 TOTAL MODE 2.251.511.248 459.501.668 589.637.298 47.364.357 11.314.993.473 7.323.364.667 

Font: SENER 
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Taula 2.18.3.  
Costos interns del transport ferroviari per operadors de l’any 2010 

Transport ferroviari 

Transport de mercaderies per 

ferrocarril 
Transport de viatgers per ferrocarril 

FGC (€) RENFE (€) Cost FGC (€) Cost 

RENFE 

RODALIES 

(€) 

RENFE 

REGIONALS 

(€) 

Cost 
TRAMVIA 

(€) 
Cost METRO (€) 

Costos 
operardor 

Costos 
operador 

Aprovisionaments 15.020.700 Personal 57.432.614 26.332.167 Explotació 27.207.279 Combustible/energia 28.463.000 

1.358.398 23.434.869 Personal 75.329.300 Energia de tracció 24.076.944 9.760.553 
  

Personal operatiu 164.342.000 

    
Cànons i serveis 
Adif 

15.202.711 7.880.699 
  

Personal en regulació 0 

Costos usuari Costos usuari 
  

Altres materials i 
serveis 

19.353.909 7.846.018 
  

Aprovisionaments 9.585.000 

3.738.491 16.847.155 
  

Varis 71.265.953 28.890.888 
  

Aportació pensions 1.914.000 

         
Serveis exteriors 170.740.000 

  

TOTAL 

DIRECTES 
90.350.000 TOTAL DIRECTES 187.332.130 80.710.325 TOTAL DIRECTES 27.207.279 TOTAL DIRECTES 375.044.000 

  
Amortització 62.329.800 Amortitzacions 29.455.971 11.941.338 Impostos 4.555.426 Impostos 273.000 

  
Altres despeses 23.235.900 Impostos 0 0 

  
Amortització 42.609.000 

  
TOTAL FIXOS 85.565.700 TOTAL FIXOS 29.455.971 11.941.338 TOTAL FIXOS 4.555.426 TOTAL FIXOS 42.882.000 

  

TOTAL 

OPERADORS 
175.915.700 

TOAL 

OPERADORS 
216.788.101 92.651.662 

TOTAL 

OPERADORS 
31.762.705 

TOTAL 

OPERADORS 
417.926.000 

  

Tarifes i multes a 
usuaris 

63.150.000 
Ingressos per tràfic 
de viatgers 

115.827.000 38.473.484 
Tarifes i multes a 
usuaris 

11.770.000 
Tarifes i multes a 
usuaris 

214.920.000 

  

Costos de temps 
de recorregut 

231.663.000 
Costos de temps 
de recorregut 

457.763.128 179.547.654 
Costos de temps de 
recorregut 

58.313.902 
Costos de temps de 
recorregut 

791.742.554 

  

Costos de temps 
d'accés a la xarxa i 
enllaç 

87.113.829 
Costos de temps 
d'accés a la xarxa i 
enllaç 

113.062.629 21.045.879 
Costos de temps 
d'accés a la xarxa i 
enllaç 

19.461.600 
Costos de temps 
d'accés a la xarxa i 
enllaç 

415.616.914 

  

Costos de temps 
d'espera 

76.753.938 
Costos de temps 
d'espera 

89.861.237 31.305.745 
Costos de temps 
d'espera 

8.041.425 
Costos de temps 
d'espera 

165.922.065 

  
TOTAL USUARIS 458.680.766 TOTAL USUARIS 776.513.993 270.372.763 TOTAL USUARIS 97.586.927 TOTAL USUARIS 1.588.201.533 

1.358.398 23.434.869 TOTAL VEHICLE 571.446.466 TOTAL 877.475.094 324.550.941 TOTAL 117.579.632 TOTAL 1.791.207.533 

Font: SENER 
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Costos interns unitaris 

Una altra forma d’expressar els resultats és en termes de costos unitaris, la qual cosa 

permet analitzar les variacions dels costos del transport no provenen de l’increment directe 

de la mobilitat. A efectes d’obtenir una mesura dels costos mitjans unitaris reals, s’han 

dividit els costos de cada mode per la producció del mateix mode, això és, en vehicles*km 
o viatgers*km. Aquesta darrera variable permet avaluar les economies d’escala que 

presenten els diferents modes de transport públic. 

Els veh*km del vehicle privat són la suma dels veh*km del turisme i de la motocicleta llevat 
dels del taxi. Així, quan es parla dels costos interns del turisme, s’està referint només al 
turisme privat ja que el taxi està comptabilitzat a part i té els seus propis costos interns. 

Pels modes ferroviaris s’entén per vehicle*km, els cotxes*km. Cal remarcar que, en el cas 

del tramvia, els cotxes*km s’han calculat a partir de dades del Transmet Xifres12 
considerant 2 cotxes per vehicle. 

Pel que fa als costos mitjans interns unitaris del transport de viatgers en termes d’euros per 

1000 vehicles*km o 1000 cotxes*km, els resultats obtinguts es presenten al Gràfic 2.18.2. 
Aquests costos, per a cada mode de transport, són la suma dels costos d’usuari i 

d’operador excepte les tarifes d’usuaris (o peatges en cas del transport privat).  

Gràfic 2.18.2.  
Costos mitjans en termes d’euros per 1000 vehicle*quilòmetre o  

1000 cotxe*quilòmetre pel transport de viatgers 

 
Font: Sener 

 

Pel que fa als costos totals interns unitaris, els valors unitaris més alts se situen en general 
en el mode ferroviari: els valors se situen entre 8,845 €/cotxe*km de Rodalies RENFE fins a 
22.611 €/cotxe*km del tramvia. Regionals RENFE se situaria a 11,301 €/cotxe*km, el metro 
a 20,442 €/cotxe*km i FGC estaria a 17,523 €/cotxe*km.  

Quant als modes de viatgers per carretera, sobresurten els costos mitjans de l’autobús, 
amb un valor de 10,278 €/cotxe*km, força més alts que la resta de modes. El següent en 
importància és la bicicleta pública, que ascendeix a 1,573 €/cotxe*km, seguit del taxi, que 
puja 1,079 €/cotxe*km. Pel que fa al transport privat, els costos mitjans resultants són molt 
semblants entre el turisme i la motocicleta. El turisme té uns costos mitjans de 0,864 
€/cotxe*km, mentre que els de la motocicleta estan al voltant dels 0,970 €/cotxe*km. 
Finalment la bicicleta privada té uns costos mitjans de 0,457 €/cotxe*km. 

Si s’analitzen els costos unitaris dels usuaris, el valor més alt és per al tramvia amb 18,767 
€/cotxe*km, seguit del metro, amb 18,125 €/cotxe*km. El més baix és per a la bicicleta 
privada, 0,435 €/cotxe*km.  

Respecte dels costos unitaris per als operadors, els més alts són els del tramvia, amb 
6,108 €/cotxe*km, seguit de FGC amb 5,394 €/cotxe*km. El valor més baix és per la 
motocicleta, amb 0,57 €/cotxe*km. 

Pel que fa a les mercaderies s'avaluen els costos de tots els aspectes implicats en aquest 
mode de transport: energia, personal de conducció, manteniment, taxes de circulació i 
servei a les terminals (gràfic 2.18.3). Respecte als costos unitaris interns en vehicles*km 
per les mercaderies per carretera i en cotxes*km per les mercaderies en ferrocarril, el gràfic 
2.18.3 mostra els seus valors. Pel que fa al ferrocarril, cal tenir en compte que en la majoria 
dels casos, el desplaçaments són una part d’una cadena multimodal, en la que cal introduir 

altres costos que incrementen el cost mitjà per quilòmetre. 
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Gràfic 2.18.3.  
Costos mitjans en termes d’euros per 1000 quilòmetre pel transport de mercaderies 

 
Font: Sener 

A l’hora d’analitzar aquests resultats, cal tenir en compte que no es tracta tant de comparar 

modes, sinó, a partir de l’anàlisi dels seus components, veure com cadascun d’aquests pot 

reduir el seu cost per kilòmetre, i així poder establir uns objectius d’eficiència per a 
cadascun, pels propers anys. A més, cal tenir en compte que es barregen modes amb un 
marcat component urbà amb d’altres d’interurbans, fet que incideix, per exemple, en el 

temps de viatge, que ve molt condicionat per les velocitats de recorregut que poden assolir 
a cada xarxa.  

Ara, quan els costos interns unitaris es calculen en referència als passatger*km, on el factor 
ocupació té molta importància, sí que es visualitza que els modes de transport públic tenen 
bons valors i, a més, que la millora de l’ocupació és un aspecte estratègic per millorar 

l’eficiència de la majoria de modes  exceptuant la moto i la bicicleta. 

Així, els costos totals en termes d’euros per passatger*km del transport de viatgers (Gràfic 
2.18.4), la bicicleta pública resulta ser el mode més car, amb 1,573 €/passatger*km, seguit 
del tramvia amb 1,051 €/passatger*km. El menor cost unitari l’obté el servei de RENFE 

Rodalies amb 0,350 €/passatger*km.  

 

 

 

Gràfic 2.18.4.  
Repartiment dels costos mitjans en  € / passatger*km segons mode de transport 

 
Font: Sener 

Si l’anàlisi se centra en els costos dels operadors, el valor més alt també és per a la 

bicicleta pública, amb 0,554 €/passatger*km, seguit pel taxi, amb 0,390 €/passatger*km. El 
menor cost és per la motocicleta, amb 0,54 €/passatger*km.  

Respecte els usuaris, els costos més elevats se situen de nou en la bicicleta pública (1,136 
€/passatger*km), seguit pels usuaris de la motocicleta (0,916 €/passatger*km). El mode 
menys costós és, de forma similar a com succeïa amb el cost dels usuaris, RENFE 
Rodalies amb 0,309 €/passatger*km.  

Pel que fa als costos de les mercaderies en termes de tones*km (Gràfic 2.18.5) el cost de 
l’operador del mode ferroviari és més econòmic que el de l’operador per carretera: 0,033 

€/tones*km davant de 1,206 €/tones*km. Una possible explicació d’això, és l’aprofitament 

de les economies d’escala del mode ferroviari, que poden arribar a ser substancials, i la 

seva major eficiència. Com ja s’ha apuntat abans, cal tenir en compte que els 

desplaçaments en ferrocarril formen part en la majoria de casos d’una cadena multimodal, 

en què cal incloure els costos de temps i econòmics del canvi modal i els costos dels trams 
de desplaçament per carretera. 
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Gràfic 2.18.5.  
Costos mitjans (€/ tones*km ) segons modes pel transport de mercaderies 

 
Font: Sener 

Pel que fa als usuaris, també el transport per ferrocarril resulta més rendible: 0,028 
€/tones*km pel ferrocarril i 1,257 €/ tones*km per la carretera.  

A continuació es presenta una taula resum dels costos unitaris (en €/1000veh*km i en 

€/1000pass*km) per mode. (taula 2.18.4) 

Taula 2.18.4.  
Costos unitaris en €/1000vehicles*km o €/1000cotxe*km i en €/1000 passatgers*km i en 

€/1000 tones*km pels diferents modes considerats  

Mode 
€/1000 vehicles-km o €/1000 cotxes-

km 
€/1000 passatgers*km 

Vi
at

ge
rs

 

Turisme privat 864,06 708,24 
Motocicleta 970,22 915,30 
Bicicleta privada 457,34 457,34 
Taxi 1.079,20 539,60 
Autobús urbà 

10.277,60 600,12 
Autobús interurbà 
Bicing 1.573,37 1.573,37 
FGC 17.523,40 576,78 
Metro 20.441,69 796,42 
Tramvia  22.611,47 1.051,13 
Rodalies RENFE 8.845,52 349,66 
Regionals RENFE 11.301,33 380,52 

 

€/1000 vehicles*km o €/1000 

cotxes*km 
€/1000 tones*km 

M
er

ca
de

rie
s Carretera urbà 

2.482,41 1.206,06 
Carretera interurbà 
FGC 

781,24 33,44 
RENFE 

Font: SENER 

 

2.18.3. Costos externs   

Els costos externs del transport són aquells costos que no estan internalitzats per cap 
agent que participa en l’activitat del transport ja sigui perquè qui els origina no cobreix la 

totalitat del costos derivats de l’activitat, o bé perquè generen efectes externs que 

provoquen un perjudici del qual el conjunt de la societat haurà de fer-se càrrec. El conjunt 
de costos externs considerats es mostren a la taula 2.18.5 

La dimensió de les externalitats del transport que es visibilitzen a través dels costos externs 
en aquest capítol té una importància transcendental que radica en el fet que, en una 
economia de mercat, les decisions depenen en bona mesura dels preus que marca el propi 
mercat. Des del moment que els preus no reflecteixen el conjunt de costos existents, les 
decisions individuals ja no garanteixen condicions òptimes per a la societat. 

Així doncs, el conjunt de la societat suportarà en bona mesura els costos que es deriven 
dels corresponents danys i perjudicis causats sobre el medi urbà, natural o agrari, i sobre 
les persones, alhora que algunes d’aquestes externalitats afecten més directament alguns 

àmbits territorials i alguns col·lectius. D’aquí la necessitat d’estudiar-ne l’impacte econòmic i 
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establir estratègies per repercutir-los sobre els modes de transport que els generen. Aquest 
és sens dubte un dels reptes de la política de transport dels propers anys. 

El conjunt dels costos externs del transport per l’any 2010 puja a 4.146 milions d’euros. 

Taula 2.18.5.  
Els costos externs del transport per a l’any 2010 

Tipus de cost 
Estudi anterior 

2008 (M€) 

Estudi actual 

2010 (M€) 

Variació 

(%) 

Efecte barrera 1009,1 975,8 -3,3% 
Per ocupació de l’espai 223,8 179,2 -19,9% 
Danys causats al paisatge i a la natura 109,0 113,6 4,2% 
Canvi climàtic 398,1 388,5 -2,4% 
Per contaminació atmosfèrica 906,9 805,5 -11,2% 
Accidents 964,6 887,4 -8,0% 
Processos avant-post 197,9 206,6 4,3% 
Soroll 214,1 238,0 11,2% 
Variació de la plusvàlua immobiliària 333,2 349,2 4,8% 
Vibracions 1,7 1,8 8,5% 
Total 4.358,4 4.145,6 -4,9% 

Font: Sener 

El principal component dels costos externs és l’efecte barrera (23%), que suposa gairebé 

una quart part del total, seguit dels accidents (21%) i de la contaminació atmosfèrica (19%). 
Tot i que l’efecte barrera té una lectura social i alhora natural, tant els accidents com la 
contaminació tenen un efecte principal sobre les persones i la seva qualitat de vida.  

A més, pel que fa a la contaminació atmosfèrica, a causa de les investigacions que es duen 
a terme sobre l’impacte per a la salut de les persones, el seu valor pot incrementar-se 
força, i més quan existeix la necessitat d’aplicar plans de millora de la qualitat de l’aire, el 

cost dels quals no està encara computat.  

El mateix que s’ha dit sobre la contaminació de l’aire es pot aplicar a l’aportació del sistema 
de la mobilitat al canvi climàtic (9,3%) amb efectes importants per a la qualitat de vida a 
escala global i a escala local, ja que existeixen moltes incerteses sobre l’abast dels danys 

que produiran sobre el medi, la salut de les persones i les economies en un futur no gaire 
llunyà. 

Pel que fa al soroll, que té efectes importants sobre la salut de les persones, el pdM hi té un 
impacte petit, atès que el lloc on cal proposar les mesures amb major incidència sobre la 
població és en els plans de mobilitat urbana.  

 

2.18.4. Costos totals   

Els costos totals de cada mode de transport es componen de la suma dels costos interns 
més els externs. Tenint en compte, doncs, els costos exposats en els apartats anteriors, els 
costos totals de la mobilitat l’any 2010 són de 45.192 M€, que significarien gairebé un 50% 

del PIB de l’RMB l’any 2010 (94.611M€, segons l’Anuari Econòmic Comarcal Catalunya 

Caixa 2010). Aquest ordre de magnitud evidencia la importància econòmica de la mobilitat 
en el territori metropolità. 

Taula 2.18.6.  
Costos totals a l’RMB segons mode 

M€ Carretera Ferroviari Total % 

Costos interns 37.339 3.707 41.046 90,8% 
Costos externs 4.072 74 4.146 9,2% 
Total 41.411 3.781 45.192 100% 
Total costos 92% 8% 100%  

Font: Sener 

De la taula es dedueix la importància dels costos totals (internes i externs) del mode 
carretera (92%) respecte del mode ferroviari (8%). Alhora, destaca el fet que del total dels 
costos, els externs suposen el 9,2%, evidenciant encara la necessitat de reduir-los, ja sigui 
directament reduint els impactes o bé integrant-los dins els costos directament percebuts  
pels usuaris, per tal de poder reduir-ne els efectes 

A mode de resum, a la taula 2.18.7, es presenten de la mateixa forma els costos totals 
unitaris en veh*km o cotxe*km i passatgers*km per modes de transport i àmbit. 
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Taula 2.18.7.  
Costos totals unitaris per mode a l’RMB 

 

Mode de transport 

€/1000 vehicles*km o €/1000 

cotxe*km 

€/1000 passatgers*km o 

€/1000 tones*km 

 Costos 

interns 

Costos 

externs 
Total 

Costos 

interns 

Costos 

externs 
Total 

T
ra

n
s
p

o
rt

 p
ú

b
li
c

 

Autobús urbà 10.126,3 494,3 10.620,6 596,7 32,0 628,7 
Autobús interurbà 11.089,5 494,3 11.583,8 617,7 12,7 630,4 
Taxi 1.079,2 126,1 1.205,3 649,4 176,6 826,0 
Bicicleta pública 1.573,4 125,5 1.698,8 1.573,4 145,2 1.718,6 
FGC 17.523,4 

259,3 

17.782,7 576,8 8,5 585,3 
Renfe Rodalies 8.845,5 9.104,8 349,7 10,3 359,9 
Renfe Regionals 11.301,3 11.560,7 380,5 8,7 389,2 
Tramvia 22.611,5 22.870,8 1.051,1 12,1 1.063,2 
Metro 20.441,7 20.701,0 796,4 10,1 806,5 
Total transport públic 6.428,5 245,8 6.674,3 569,0 21,8 590,8 

Tr
an

sp
or

t p
riv

at
 Turisme urbà 1.334,4 213,7 1.548,1 1.104,9 176,6 1.281,5 

Turisme interurbà 625,4 79,0 704,4 506,7 62,5 569,2 
Motocicleta urbana 1.040,6 411,4 1.452,1 970,0 388,1 1.358,2 
Motocicleta interurbana 774,1 206,5 980,6 756,4 194,8 951,2 
Bicicleta urbana 457,5 182,5 640,0 457,5 145,2 602,7 
Bicicleta interurbana 457,1 85,5 542,6 457,1 85,5 542,5 
Total transport privat 878,0 140,2 1.018,2 717,1 116,1 833,1 

M
e
rc

a
d

e
ri

e
s

 Carretera àmbit urbà 3.434,5 284,0 3.718,5 2.698,8 243,3 2.942,0 
Carretera àmbit interurbà 1.962,8 93,0 2.055,7 650,3 32,3 682,7 
Ferrocarril FGC 1.104,3 

252,3 
1.356,6 36,5 

10,8 
47,3 

Ferrocarril Renfe 1.029,7 1.282,0 33,3 44,1 

Total mercaderies 2.659,9 184,6 2.844,5 1.152,4 85,0 1.238,3 

Font: Sener 

Respecte aquests valors, cal destacar que en la relació costos externs / costos totals 
unitaris  per passatger*km, la motocicleta urbana presenta el valor més alt (40%) i que la 
bicicleta també presenta un pes de les externalitats molt important, que en el cas de la 
urbana és del 31%, i en tots dos casos és a causa del pes del cost de l’accidentalitat, 

externalitat que rep una atenció especial tant en el pdM com en els plans de mobilitat 
urbana que es redactin, els quals han de contenir els corresponents plans locals de 
seguretat viària. 

A l’altre extrem es troben els modes públics de transport, en els que la relació costos 

externs / costos totals unitaris  per viatger*km cauen a l’entorn del 2%, la qual cosa reforça 

la idea que cal apostar per aquests modes per reduir d’una manera significativa els 

impactes negatius de la mobilitat sobre el medi ambient i la salut de les persones. 
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COSTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORT - conclusions  
 

 CONEIXEMENT DELS COSTOS: El coneixement del conjunt dels costos, tant els 
interns com els externs, ha millorat els darrers anys, però manca trobar mesures per fer 
que aquest coneixement repercuteixi en una millor gestió del sistema, en una major 
capacitat d’imputar adequadament aquests costos sobre els diferents usuaris i 
internalitzar-los per reduir les importants externalitats negatives.  

 COSTOS TOTALS: Els costos totals del transport l’any 2010 suposaven 45.192 M€, que 

significarien gairebé un 50% del PIB de l’RMB l’any 2010, fet que indica la seva 
importància econòmica. 

 COSTOS EXTERNS: Destaca el fet que els costos externs suposen el 9,2% del total de 
costos, evidenciant així la necessitat de reduir-los, ja sigui directament disminuint els 
impactes o bé integrant-los dins dels costos directament repercutits sobre els usuaris per 
tal de reduir-ne els efectes. 

 REPARTIMENT DELS COSTOS: Del total de costos, el pes entre viatgers i mercaderies 
és molt equilibrat (54,5% i 45,5% respectivament), Dins dels viatgers, cal dir que la 
carretera representa el 83,6% dels costos, amb 18.701 M€, mentre que el ferrocarril 

suposa tan sols el 16,4%, amb 3.682 M€. 

 SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA: En termes unitaris, les dades recullen l’elevat cost 

del sistema de bicicleta pública, tant en termes de cost total (1,573 €/passatger*km) com 
de cost de l’operador (0,554 €/passatgers*km), malgrat ser insignificant la seva 
contribució en el total. La bicicleta privada, en canvi, registra el cost privat més baix 
(0,603 €/passatgers*km la interurbana i 0,542 €/passatgers*km la urbana).  

 COSTOS TRANSPORT PER CARRETERA: A l’àmbit de la carretera, els costos 

suportats pels operadors signifiquen el 9% de les despeses totals, essent dins aquests 
els costos del temps invertit els majoritaris.  

 COSTOS TRANSPORT FERROCARRIL: Els serveis ferroviaris presenten en conjunt els 
menors costos totals unitaris, que en el cas de RENFE Rodalies, són de 0,350 
€/passatgers*km. En el cas del ferrocarril, la major part de les despeses són suportades 
pels usuaris, amb un 75%, degut també bàsicament a la valoració del temps invertit en 
l’ús del mode de transport, on el temps d’accés i el temps de transbordament tenen un 
pes força important (35% del cost dels usuaris).  

 

 

 COSTOS INTERNS DEL TRANSPORT DE MERCADERIES: Pel que fa als costos 
interns totals de les mercaderies en termes de tones*km el cost de l’operador, la 

comparació entre el mode ferroviari i el mode viari evidencia l’eficiència del ferrocarril, 

generant aquest 40 vegades menys costos que la carretera (0,033 €/tones*km davant de 
1,206 €/tones*km). El repartiment modal i aquesta diferència unitària, fan que el 
transport per carretera concentri el 99,87% dels costos del transport de mercaderies. A  
las vegada aquesta diferència unitària justifica que s’aposti d’una manera decidida pel 
transport ferroviari per a les mercaderies de llarga distància.  

 EXTERNALITATS DELS COSTOS: Els costos externs del transport tenen lloc en la 
mesura que els usuaris no cobreixen la totalitat del costos derivats de l’activitat, la 

majoria dels quals deriven en externalitats que generen un perjudici. Algunes d’aquestes 

externalitats com el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, els accidents i el soroll 
tenen un efectes directes importants sobre la salut de les persones i el medi ambient. 
Per aquest motiu, la seva minimització és una tasca fonamental de la planificació i gestió 
de la mobilitat dels propers anys. 

 PARADOXES DEL SISTEMA: La dimensió de les externalitats del transport que es 
visibilitzen a través dels costos externs en aquest capítol, 4.146 M€, té una importància 

transcendental que radica en el fet que, en una economia de mercat, les decisions 
depenen en bona mesura dels preus percebuts. Des del moment que els preus no 
reflecteixen els conjunt de costos existents, les decisions individuals ja no garanteixen 
condicions òptimes per al conjunt de la societat. 

 CONEIXEMENT DE LA REALITAT: Així doncs, els costos que es deriven dels danys i 
perjudicis causats sobre el medi urbà, natural o agrari, i sobre les persones es 
distribueixen sobre el conjunt de la societat i el territori, molt sovint de forma no 
uniforme... conseqüències que evidencien una situació injusta i de desigualtats. La major 
comprensió i difusió d’aquestes externalitats i, en la mesura que es pugui, la seva 

repercussió sobre el mode que les generi, ha de contribuir a millorar l’eficiència 

econòmica i ambiental del sistema de mobilitat.  
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2.19. Dimensió social i subjectiva de la mobilitat 

En aquest apartat de la diagnosi es vol analitzar els aspectes de la mobilitat que tenen a 
veure amb la dimensió subjectiva de la mobilitat, és a dir, aquells que tenen a veure amb la 
percepció de la persona i amb la significació de la mobilitat des del punt de vista social.  

Per fer aquest treball s’utilitzen bàsicament els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia 

Feiner (EMEF) de l’any 2012. Els valors actualitzats de la mobilitat es troben a l’apartat 

corresponent de la diagnosi de la mobilitat de les persones del pdM amb els seus valors 
per l’any 2012. Per a l’elaboració també s’ha tingut en compte l’informe “Identificació 

d'estratègies i indicadors explicatius de la mobilitat de no residents i grups de difícil 
caracterització” (Gesop, 2012). 

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual 
promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona. L’edició del 2012 és ja la 10a. 

L’objectiu és conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a 
divendres no festius) de l’any 2012, de la població resident a la Regió Metropolitana de 

Barcelona de 16 i més anys. El treball de camp es va fer per entrevista telefònica a 6.462 
residents a l’RMB durant la tardor. 

S’exposen, per tant en aquest apartat, els resultats de l’EMEF 2012 que fan referència o 

evidencien aspectes subjectius de la mobilitat, enquadrant-los en 4 àrees: 

 La mobilitat per segments: gènere/edat/situació laboral/nivell d’estudis 

 La mobilitat i el temps: per motiu i per mode 

 La mobilitat i la captivitat 

 La percepció dels ciutadans 

 

2.19.1. Mobilitat per segments: gènere, edat, situació i nivell d’estudis 

El gènere 

La variable de gènere presenta notables diferències en funció del comportament de la 
mobilitat. Per una banda, cal destacar que tot i que la mobilitat personal és superior a la 
mobilitat ocupacional tant en homes com en dones, la proporció de la mobilitat ocupacional 
respecte al conjunt de la mobilitat és més gran en els homes que en les dones.  

D’altra banda, el mode de transport utilitzat varia notablement en funció del gènere dels 

usuaris. D’aquesta forma, l’ús dels modes sostenibles (transport col·lectiu i modes no 

motoritzats) és major entre el gènere femení, mentre que els homes fan major ús del 
transport privat (veure taula 2.4.5) 

Tot i que els detalls sobre les diferències entre grups d’edat s’exposen en el proper apartat, 

cal destacar que si bé el nombre de desplaçaments en dia feiner és molt semblant a nivell 
global entre homes i dones, en el rang entre els 30 i 64 anys la mobilitat de les dones és 
clarament superior, mentre que en la franja de més de 65 és clarament superior la dels 
homes.  

Segons l’EMEF 2012, per exemple, els homes de 30 a 64 anys fan un mitjana de 3,9 
desplaçaments/dia mentre que les dones en fan 4,3, i en canvi en la franja de més de 65 
anys les ràtios són de 3,6 i 2,8, respectivament. 

S’observa que les dones declaren fer un major ús dels modes de transport més 

sostenibles: modes no motoritzats i transport públic. Quan usen el cotxe ho fan més com 
acompanyants. 

Entre la població mòbil, les dones presenten una major mobilitat per motius personals 
(43%) que els homes, els quals es desplacen més per motius ocupacionals (19,9%). 

Aquest fet ve determinat per les diferències de gènere en la població ocupada, així com per 
la major càrrega familiar i de la llar de les dones respecte dels homes. 

Gràfic 2.19.1.  
Motiu dels desplaçaments segons gènere 

 

Font: EMEF 2012 

La població femenina es caracteritza per fer un ús més elevat dels modes sostenibles. Així, 
superen en 9 punts la proporció d’ homes en l’ús dels modes no motoritzats i en 4 punts en 

el major ús del transport públic.   

 

 

19,1%

13,4%

37,0%

43,5%

43,9%

43,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Home

Dona

Mobilitat ocupacional Mobilitat personal Tornada a casa



 

Pl
a 

D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ilit
at

 2
01

3-
20

18
 

 
D

ia
gn

os
i 

326 

 

Gràfic 2.19.2.  
Repartiment modal dels desplaçaments segons gènere 

 

Font: EMEF 2012 

Si bé la mobilitat femenina per motius personals és major i té en el vehicle privat motoritzat  
només un 21% de la distribució modal (front al 31% dels homes), en valors absoluts la 
mobilitat personal en vehicle privat motoritzat  és anàloga en homes i en dones. 

Taula 2.19.1.  
Distribució modal segons gènere 

Gènere No motoritzats Transport públic Transport privat 

Homes 46,50% 15,90% 37,60% 
Dones 53,90% 20,70% 25,30% 
Total 50,60% 18,60% 30,90% 

Font: EMEF 2012 

 

Taula 2.19.2.  
Desplaçaments dia feiner en vehicle privat motoritzat  segons gènere 

 Vehicle privat 

motoritzat  

% Total 

Dona 814.385 21 3.809.401 
Home 840.874 31 2.744.646 
Total 1.655.259 25 6.554.047 

Font: EMEF 2012 

 

 

El grup d’edat 

La mobilitat personal és superior a l’ocupacional en tots els grups d’edat. El pes de la 

mobilitat ocupacional decreix a mesura que augmenta l’edat. 

Gràfic 2.19.3.  
Motiu del desplaçament segons l’edat 

 

Font: EMEF 2012 

Si se separen els gèneres, en el grup d’edat entre 30 i 64 anys les diferències són 

rellevants. 

Taula 2.19.3.  
Motiu del desplaçament segons edat i gènere 

Gènere Edat 
Mobilitat 

ocupacional 

Mobilitat 

personal 

Tornada a 

casa 
Total 

Homes 

De 16 a 29 anys 26,1% 29,0% 45,0% 100,0% 
De 30 a 64 anys 22,7% 34,3% 43,1% 100,0% 
De 65 i més anys 0,8% 53,6% 45,7% 100,0% 
Total 19,1% 37,0% 43,9% 100,0% 

Dones 

De 16 a 29 anys 28,0% 26,9% 45,1% 100,0% 
De 30 a 64 anys 13,7% 44,1% 42,2% 100,0% 
De 65 i més anys 1,1% 54,5% 44,4% 100,0% 
Total 13,4% 43,5% 43,0% 100,0% 

Total 16,0% 40,6% 43,4% 100,0% 
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Font: EMEF 2012 

 

Pel que fa als modes, els joves fan un ús més equilibrat entre els 3 modes de transport. El 
grup d’edat de 30-64 anys és un usuari important del transport privat. Els majors de 65 
anys van a peu en la gran majoria dels seus desplaçaments. 

 

Gràfic 2.19.4.  
Repartiment modal dels desplaçaments segons edat 

 

Font: EMEF 2012 

 

En el grup jove (16-29) un 54% té carnet i a l’edat adulta (30-64) la proporció és molt més 
alta, d’un 83%. Cal considerar, per tant, que el nivell d’ús del vehicle privat motoritzat  
motoritzat  entre la gent jove que disposa de carnet és més gran (57%) que entre la 
població adulta que té carnet i fa servir el vehicle privat motoritzat   (45%).  

El transport públic és utilitzat en major grau pels joves. Si es separen els gèneres, en el 
grup de joves la proporció és un 9% en favor de les dones, mentre que en la resta de 
franges la proporció en favor de les dones és del 4%. 

Taula 2.19.4.  
Repartiment modal dels desplaçaments segons edat i gènere 

Gènere Edat 
Modes no 

motoritzats 

Transport 

públic 

Transport 

privat 
Total 

Homes 
De 16 a 29 anys 38,8% 27,4% 33,8% 100,0% 
De 30 a 64 anys 42,3% 13,2% 44,4% 100,0% 

De 65 i més anys 67,2% 13,6% 19,2% 100,0% 
Total 46,5% 15,9% 37,6% 100,0% 

Dones 

De 16 a 29 anys 36,6% 36,5% 26,9% 100,0% 
De 30 a 64 anys 53,2% 17,6% 29,2% 100,0% 
De 65 i més anys 69,9% 19,3% 10,8% 100,0% 
Total 53,9% 20,7% 25,3% 100,0% 

Total   50,6% 18,6% 30,9% 100,0% 
Font: EMEF 

 

La situació laboral 

Els estudiants són l’únic col·lectiu que es desplaça més per motius ocupacionals que 

personals. En el cas de les persones ocupades, es dóna un equilibri entre ambdós tipus de 
mobilitat. 

Gràfic 2.19.5.  
Motiu del desplaçament segons situació laboral 

 

Font: EMEF 2012 

El transport privat només és majoritari entre la població ocupada; la resta de grups es 
desplacen majoritàriament amb modes no motoritzats, si bé els estudiants fan un ús 
equilibrat entre transport públic i modes no motoritzats. D’altra banda, els aturats són el 
segon col·lectiu a fer un ús més intensiu del transport privat.   
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Gràfic 2.19.6.  
Repartiment modal dels desplaçaments segons situació laboral 

 

Font: EMEF 

Analitzant les cadenes fetes per cada segment s’observa que en el cas dels estudiants els 

perfils de desplaçaments exclusivament per estudis (24,3% OT), més el mateix amb 2 
desplaçaments diaris (7,1% OTOT) expliquen el 31,4% del comportament de la població 
estudiant. 

Taula 2.19.5.  

Cadenes de desplaçaments segons motiu en estudiants i actius ocupats 

Estudiants Actiu ocupat 

Cadena de motius % població Cadena de motius % població 

OT 33,8% OT 24,2% 
OTPT 24,1% OTPT 13,4% 
OTOT 8,3% OTOT 5,8% 
PT 3,6% PT 4,3% 
OTPTPT 3,4% OPT 3,3% 
PTPT 2,5% PTPT 2,9% 
OPT 2,4% PTOT 2,6% 
OTOTPT 2,1% OTPTPT 2,4% 
OTPPT 1,8% OTOTPT 2,1% 
OPTPT 1,6% OTPPT 2,0% 
Altres (41) 16,5% Altres (339) 36,9% 

Font:: EMEF 2012 

En el cas de persones actives ocupades, el comportament és similar i només el 30,1% de 
la població es mou estrictament per la seva ocupació (22,9% OT + 7,2% OTOT). Pel que fa 

a la resta de les situacions destaca una única sortida personal al dia en el cas de la gent 
gran (34,6% PT), i en les persones dedicades a tasques de la llar (30,2% PT).  

Taula 2.19.6.  
Cadenes de desplaçaments segons motiu en jubilats o pensionistes i en Tasques 

de la llar 

Jubilats i pensionistes Tasques de la llar* 

Cadena de motius % població Cadena de motius % població 

PT 37,3% PT 31,2% 
PTPT 24,0% PTPT 21,3% 
PPT 7,4% PTPTPT 6,0% 
PTPTPT 6,6% PPT 4,6% 
PPTPT 3,6% PPTPT 3,1% 
PPPT 2,5% PTPTPTPTPT 2,9% 
PTPPT 2,4% PPTPTPT 2,6% 
PTPTPTPT 1,9% PTPTPTPTPT 2,4% 
PPTPTPT 1,6% PTPPT 1,8% 
T 1,4% PPPPTPPTPT 1,6% 
Altres (78) 11,3% Altres (38) 22,6% 

Font: EMEF 2012 

En el cas dels actius en situació d’atur el nombre de cadenes de motius que expliquen la 

mobilitat del 50% d’aquesta població augmenta fins a quatre, la mobilitat és més diversa. 

Taula 2.19.7.  

Cadenes de desplaçaments segons motius en actius en atur 

Actiu aturat 

Cadena de motius % població 

PT 21,4% 
PTPT 16,9% 
OT 7,0% 
PTPTPT 5,2% 
PPT 4,6% 
OTPT 4,2% 
PTPTPTPT 3,7% 
PPPT 3,5% 
PPTPT 2,8% 
PTPPT 1,8% 
Altres (114) 28,8% 

Font: EMED 2012 
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La situació econòmica 

En l’”Estudi d’identificació d’estratègies i indicadors explicatius de la mobilitat de no 

residents i grups de difícil caracterització” encarregat per l’ATM l’any 2012 s’ha intentat 

establir comportaments diferenciats segons tipologies de població (vegeu també 2.4 
Mobilitat passatgers).  

A partir d’una anàlisi exploratòria de les dades de l’EMEF 2010 es constata una 

diferenciació de patrons de comportament que combina més d’una variable. Si l’ocupació, 

l’edat i el sexe són variables clarament discriminatòries, encara ho són més la combinació 

de totes elles. Les principals conclusions obtingudes es presenten a continuació: 

 Que la primera variable que discrimina la mobilitat dels individus és l’activitat (ocupat, 

aturat o inactiu), per davant de l’edat i el sexe. De fet: 

o Entre els ocupats, es formen tres grups d’edat principals: els joves de 16 a 24 

anys, els que tenen de 25 a 44 i els que en tenen 45 o més. 

o Entre els aturats, no s’observen diferències significatives per edat, però sí per 

sexe. 

o Entre els inactius, hi ha comportaments diferents entre els joves (que són 
principalment estudiants), els de mitjana edat (fonamentalment dones dedicades 
a les tasques de la llar) i els de 55 i més anys (que són principalment jubilats). 

 Que els comportaments de mobilitat fins al 25 anys són similars entre nois i noies i 
comencen a canviar a partir d’aquesta edat (amb l’accés a la feina). 

 Que el nombre de desplaçaments de les dones ocupades és més gran que el dels 
homes ocupats. 

 Que les dones ocupades usen més el transport privat que les dones no ocupades, 
però molt menys que els seus homòlegs homes. 

Gràfic 2.19.7.  
Mitjana de desplaçaments en dia feiner segons tipologia de població 

 

Font: EMEF. 

 

El nivell d’estudis 

Una nota rellevant és que el 82% de la població sense estudis és major de 65 anys. Cal 
considerar, per tant, l’edat com a causa de la manca de mobilitat ocupacional. 

Gràfic 2.19.8.  
Motiu de la mobilitat segons nivell d’estudis 

 

Font: EMEF 2012 
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De manera general podríem afirmar tanmateix que la major mobilitat per motius personals 
és inversa al nivell d’estudis assolit. La població amb estudis universitaris té una mobilitat 

personal més baixa, del 36,4%. 

L’ús del transport públic i privat augmenta amb el nivell d’estudis acabats. 

Gràfic 2.19.9.  
Repartiment modal segons nivell d’estudis 

 

Font: EMEF 2012 

 

2.19.2. La mobilitat i la captivitat 

Hi ha nombrosos factors que poden fer que un ciutadà o ciutadana sigui més depenent dels 
serveis de transport públic. S’anomena població captiva aquella que depèn del transport 

públic per desplaçar-se i a la qual s'ha de garantir l'accés als serveis i equipaments basics. 
Bàsicament s’inclou en aquest grup la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda i els 

joves, col·lectius que per diversos motius tenen una capacitat menor d’accés al transport 

privat. En aquest grup, caldria tenir en compte una major presència de les dones i 
d’aquelles persones amb nivells d’ingressos més baixos. 

Analitzem en aquest apartat dues dades que fan referència a l’accés al vehicle privat 
motoritzat: la tinença de permís de conduir i la disponibilitat de vehicle privat motoritzat. 

 

La tinença de permís de conduir 

La diferència en les ràtios de tinença de permís de conduir entre homes i dones encara es 
mantenen. Segons les dades disponibles de l’any 2011, el 83,3% dels homes disposa 

d’algun tipus de carnet de conduir, mentre que entre les dones la proporció de tinença de 

permís de conduir baixa fins el 57,6%. 

Per edats, gairebé un 83% de la població entre 30 i 64 anys disposen de permís de 
conduir, mentre que entre la població més jove i la de més edat aquesta proporció 
disminueix al voltant del 50%.  

La població activa és la que disposa en major mesura de permís de conduir (88,3% 
ocupats i 78,5% aturats). La resta de grups estan per sota en aquest indicador; cal tenir 
present que part del col·lectiu d’estudiants (els menors de 18 anys) no poden disposar 

legalment de permís de cotxe, que és el majoritari. 

La proporció de tinença de permís de conduir creix a mesura que ho fa el nivell d’estudis, 
com posen de relleu les dades de l’EMEF 2011 (Taula 2.19.8). 

Taula 2.19.8.  
Disponibilitat del permís de conduir segons variables sociodemogràfiques 

Variables sociodemogràfiques 
Disponibilitat de permís de conduir 

Sí No Total 

Gènere 
Homes 83,3% 16,7% 100,0% 
Dones 57,6% 42,4% 100,0% 

Edat 
De 16 a 29 anys 53,9% 46,1% 100,0% 
De 30 a 64 anys 82,9% 17,1% 100,0% 
De 65 i més anys 46,5% 53,5% 100,0% 

Situació professional 

Estudiants 44,0% 56,0% 100,0% 
Tasques de la llar 42,2% 57,8% 100,0% 
Jubilats o pensionistes 57,2% 42,8% 100,0% 
Ocupats 88,3% 11,7% 100,0% 
Aturats 78,5% 21,5% 100,0% 

Nivell d'estudis 

Sense estudis 20,6% 79,4% 100,0% 
Primaris 53,0% 47,0% 100,0% 
Secundaris 76,4% 23,6% 100,0% 
Estudis universitaris 88,6% 11,4% 100,0% 

Total   69,5% 30,5% 100,0% 

Font: EMEF 2011 
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La disponibilitat de vehicle privat motoritzat   

La dispersió dels centres d’activitat laboral sobre el territori ha fet del vehicle privat 
motoritzat  la única alternativa raonable que tenen moltes persones per arribar a la feina o 
al centre d’estudis. 

Així doncs, no tenir vehicle propi ni la possibilitat  d’adquirir-ne un, o bé si més no tenir 
permís de conduir que permeti utilitzar-ne algun al qual es tingui accés implica que 
determinats sectors de la població es veuen impossibilitats per accedir a un lloc de treball o 
determinades destinacions situades en un punt del territori mancat d’alternatives de 

transport públic col·lectiu. Així, un 24,9% de la població de més de 16 anys no disposa de 
vehicle. 

La major proporció de persones que disposen de vehicle motoritzat es dóna entre els 
homes, la població de 30 a 64 anys, els ocupats i els de nivells d’estudis universitaris. 

Taula 2.19.9.  
Disponibilitat de vehicle segons tipologia 

Tipus de vehicle 
Disponibilitat de vehicle 

Sí No Total 

Cotxe 62,7% 37,3% 100,0% 
Ciclomotor/moto 14,2% 85,8% 100,0% 
Furgoneta o altres 6,0% 94,0% 100,0% 
Vehicle motoritzat 65,0% 35,0% 100,0% 
Bicicleta 41,4% 58,6% 100,0% 
Vehicle en general 75,1% 24,9% 100,0% 

Font: EMEF 2011 

Taula 2.19.10.  
Disponibilitat  de vehicle motoritzat segons variables sociodemogràfiques 

Variables sociodemogràfiques 
Disponibilitat de vehicle motoritzat 

Sí No Total 

Gènere 
Homes 80,3% 19,7% 100,0% 
Dones 51,9% 48,1% 100,0% 

Edat 
De 16 a29 anys 50,1% 49,9% 100,0% 
De 30 a64 anys 77,9% 22,1% 100,0% 
De 65 i més anys 43,0% 57,0% 100,0% 

Situació 
professional 

Estudiants 40,8% 59,2% 100,0% 
Tasques de la llar 38,4% 61,6% 100,0% 
Jubilats o pensionistes 52,2% 47,8% 100,0% 
Ocupats 83,6% 16,4% 100,0% 
Aturats 74,0% 26,0% 100,0% 

Nivell d’estudis 
Sense estudis 17,6% 82,4% 100,0% 
Primaris 50,3% 49,7% 100,0% 

Secundaris 71,5% 28,5% 100,0% 
Estudis universitaris 82,3% 17,7% 100,0% 

Total  65,0% 35,0% 100,0% 

Font: EMEF 2011 

Una de les primeres conseqüències immediates d’aquest fenomen és que el mercat de 

treball es torna més reduït per als qui no disposen de vehicle privat motoritzat , motiu pel 
qual sovint han de desestimar ofertes que exigeixen disposar de vehicle motoritzat. 

La situació actual de crisi i les fissures que comporta aquest fenomen en relació a la 
manteniment de la qualitat de vida i dels drets ciutadans suposa un repte per a la mobilitat 
sostenible, entenent que aquest ha d’assegurar encara amb més eficàcia l’accés general 

als sistemes de mobilitat i transport col·lectiu.  

L’ús dels modes de transport varia en funció de la tinença de vehicle privat motoritzat . El 
42,9% dels desplaçaments realitzats per residents a l’RMB que disposen de vehicle, es 
realitzen amb transport privat. Entre la població que no en disposa l’ús d’aquest mitjà és del 

7,2%. 

Els modes no motoritzats són usats majoritàriament pels individus que no disposen de 
vehicle privat motoritzat  (63,4%), seguit de l’ús del transport públic, el qual disminueix 
considerablement entre els que tenen vehicle privat motoritzat  (29,4% i 14,1%, 
respectivament). 

Gràfic 2.19.10.  
Repartiment modal segons disponibilitat de vehicle 

 

Font: EMEF 2011 
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2.19.3. Mobilitat i exclusió social 

L’exclusió social és un fenomen conformat per quatre components: social, econòmica, 

política i cultural. La primera implica la pèrdua de la ubicació i vincles amb la resta de la 
societat, així com també la possibilitat de participar-hi. La segona fa referència a un individu 
o grup social que no assoleix els ingressos necessaris per obtenir l’accés a les necessitats 

bàsiques per desplaçar-se lliurement. La tercera respon a la manca de drets civils i polítics 
que garanteixin l’accés i el desplaçament pel territori. I finalment, el risc que un individu o 
grup social quedi exclòs per la no pertinença, desconeixement dels valors, o altres factors 
de la cultura dominant.  

Aquests quatre components interactuen i poden arrossegar un individu o grup social a una 
situació de desavantatge que en dificulta la capacitat de canviar la seva posició en el si de 
la societat. L’exclusió social s’explica, doncs, en bona mesura, tant per les pròpies 

capacitats i necessitats de l’individu com per les característiques socials, econòmiques i 
polítiques del lloc on té la seva residència.  

Així doncs, aquest apartat es fa ressò de les polítiques tarifàries endegades per fer front al 
perill d’exclusió social d’algunes persones i col·lectius a la Regió Metropolitana de 

Barcelona que determinen i afecten la mobilitat. La crisi econòmica, que ha generat elevats 
nivells d’atur i un nombre significatiu de famílies sense cap ingrés laboral, s’ha sumat a 

dinàmiques d’exclusió ja preexistent vinculades també en part amb els fluxos migratoris, 
també significatius, cap a l’àmbit de l’RMB. En aquest marc, el cost del sistema de transport 

públic i del vehicle privat motoritzat  se situen sovint per sobre de les capacitats 
econòmiques dels usuaris. Alhora, però, el sistema de transport públic pot generar exclusió 
social per la manca de cobertura i per temes d’accessibilitat, aspectes ja tractats en 

l’apartat 2.10. 

 

Polítiques tarifàries per a la inclusió social 

La política de tarifes establerta a l’àmbit de l’ATM ha incorporat progressivament diversos 

títols adreçats a afavorir la utilització del transport públic per part dels col·lectius amb 
menors capacitats o amb majors necessitats. L’any 2010, el pes creixent dels títols socials 

de l’ATM (T-12, T-Jove i títols per a famílies nombroses) assolia pràcticament els 21,6 
milions de viatges (% sobre el total…). A data 31 de desembre de 2010, el nombre de 

targetes T-12 emeses era de 57.898, amb les quals s’havien realitzat vora 9,3 milions de 

viatges en els modes de transport públic integrats, essent el mode més utilitzat l’autobús 

urbà i metropolità en un 53,7% (inclou bus TMB), seguit del Metro amb un 33,8%. 

L’evolució de les dades entre 2010 i 2012 posa de manifest l’important augment de la 

distribució dels títols socials, que en el seu conjunt s’han duplicat en tan sols dos anys, 
arribant al mig milió de títols. Els títols de la T-Jove gairebé s’han triplicat, arribant als 

123.000, xifra molt similar al nombre de títols per a gent gran i poca distància del nombre 
de títols venuts per a famílies nombroses i monoparentals. A més el 12 de març 2012 es 

varen posar en marxa les bonificacions de fins a un 80% per a prop de 200.000 persones 
que es troben en situació d’atur. 

Taula 2.19.11.  
Indicadors títols socials 

  Any 2010 Any 2011 Any 2012 

Nombre de targetes operatives del títol T-12 (milers) 57,8 71,8 98,0 
Nombre de títols venuts del títol T-Jove (milers) 44,0 50,1 123,0 
Nombre viatges realitzats amb títols bonificats per a gent 
gran (milions) 

121,2 126,2 123,0 

Nombre de títols venuts dels títols per a famílies 
nombroses i monoparentals (milers) 

27,3 68,0 118,0 

Nombre de títols venuts amb bonificació per a persones 
en situació d'atur (milers) 

- - 26,9 

TOTAL 250,3 316,1 488,9 

Font: ATM 

 

En el cas dels títols propis dels operadors, cal destacar també que dels 899,6 milions de 
viatges realitzats l’any 2012 en el sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona, 643,2 

es van realitzar amb títols ATM, 133,4 milions amb títols no integrats propis dels diferents 
operadors (inclou el bitllet senzill) i 122,9 amb títols socials de la primera corona del 
sistema tarifari (targeta rosa ...). Cal destacar el pes creixent dels títols socials ATM (T-12, 
T-Jove i títols per a famílies monoparentals i nombroses) que en aquest exercici han 
superat els 51,8 milions de viatges. El repartiment en pes dels títols ATM es mostra al 
gràfic 2.19.11. 

Gràfic 2.19.11.  
% Utilització dels títols de transport a l’àrea de Barcelona 

 

65,70%5,80%

13,70%

14,80%

Títols integrats ATM

Títols socials integrats ATM

Títols socials (Targeta Rosa,…)

Títols propis operadors (B. Senzill,…)
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Font: ATM 2012 

 

Taula 2.19.12.  
Utilització dels títols integrats 

Títol 
Desembre 2011 Desembre 2012 Increment 12/11 

Validacions % Validacions % Validacions % 

Targetes multiviatge  
(T-10, T-50/30, T-
70/90) 

559.970.473 59,86% 517.489.453 57,52% -42.481.020 -7,59% 

Abonaments (T-
Mes, T-Trimestre) 

63.304.958 6,77% 71.977.437 8,00% 8.672.479 13,70% 

Abonaments socials 
(T-12, T-Jove, T-
FM/FN) 

30.220.698 3,23% 51.879.842 5,77% 21.659.144 71,67% 

Resta títols  2.036.831 0,22% 1.914.555 0,21% -122.276 -6,00% 
Total títols ATM  655.532.960 70,08% 643.261.287 71,50% -12.271.673 -1,87% 
Total títols socials 
1a corona  

126.249.490 13,50% 122.985.836 13,67% -3.263.654 -2,59% 

Total títols propis  153.671.985 16,43% 133.367.963 14,83% -20.304.022 -13,21% 
TOTAL SISTEMA  935.454.435 100,00% 899.615.086 100,00% -35.839.349 -3,83% 

Font: ATM 

Abonaments socials segons els grups d’edat 

Com ja hem comprovat, en funció del grup d’edat de la població s’observen notables 

diferències en el comportament modal i el motiu dels desplaçaments del conjunt de la 
mobilitat. D’acord amb les dades de l’EMEF 2012, la població més jove i la població major 

de 65 anys és la que declara un ús superior dels modes no motoritzats i del transport 
públic. El grup d’edat amb una major quota modal de transport públic correspon a la 

població jove (de 16 a 29 anys), amb quotes properes al 30%. 

Infants  

Un dels grups d’edat que es veu exclòs del sistema de mobilitat predominant, és a dir, dels 
desplaçaments en vehicle privat motoritzat , són els infants. Els infants no poden accedir ni 
a l’adquisició ni a la conducció d’aquest mode transport, i necessiten sempre la supervisió 

d’un adult per desplaçar-se pel territori. Són un dels col·lectius més vulnerables davant 
l’hegemonia del vehicle privat motoritzat  a les nostres ciutats i al conjunt de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, tenint en compte a més que quan l’adult queda exclòs, queden 

també exclosos tots els infants a càrrec seu. Així doncs, els infants sempre han estat 
dependents de terceres parts implicades en els seus desplaçaments. 

La targeta T-12 és un títol personalitzat gratuït amb el nom i el DNI, NIE o passaport, que 
s'ha de validar a cada viatge, i que només pot fer servir el nen que en sigui el titular dins de 

la zona tarifària on resideix. Poden ser-ne titulars tots els nens i les nenes de 4 a 13 anys 
que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat. 

Joves 

Els joves a la franja entre 14 i 25, sobretot els estudiants, malgrat que una bona part ja es 
troba en edat adulta i pot accedir a l’adquisició d’un vehicle, són dels col·lectius que més 

utilitzen el transport públic col·lectiu. 

Per la franja d’edat compresa entre els 14 i els 25 anys l’ATM ofereix un títol personalitzat 

amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI o 

passaport. 

Gent gran 

La gent gran és un dels grups amb més poca disponibilitat de recursos econòmics i amb 
menor accés al vehicle privat motoritzat ; així doncs, per garantir-ne el dret a l’accessibilitat 

el transport públic és un instrument fonamental. Per aquest motiu a l’RMB existeixen 
diversos abonaments socials adreçats a aquest col·lectiu regulats en funció dels ingressos 
econòmics dels sol·licitants.  

El més important per nombre d’usuaris és en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

on s’ha establert la “targeta rosa”, un títol de transport de tarifació social, personal i 

intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els serveis 
de transport públic que operen a la zona tarifària 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Famílies monoparentals i famílies nombroses 

L’ATM també ofereix títols integrats per famílies monoparentals(FM) i famílies nombroses 

(FN), tenint en compte les majors dificultats econòmiques d’aquestes famílies per accedir 

als serveis bàsics. 

Per una banda existeix una sèrie de títols de transport que permeten fer un nombre il·limitat 
de desplaçaments, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones).  

Per altra banda, també s’ofereixen targetes multiviatge que permeten fer 70 desplaçaments 
integrats en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). 

Validesa: 90 dies consecutius des de la primera cancel·lació (FM/FN 70/90 general i 
especial).  

Persones aturades 

L’any 2012 hi havia a l’RMB 472.000 aturats, col·lectiu que s’ha duplicat pràcticament en el 

període 2008-2012. Per aquest motiu, dins el sistema tarifari integrat l’ATM ofereix des del 

mes de març de 2012 un títol integrat especial per a persones que es troben en situació 
d’atur. Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en aquesta situació i en procés 
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de cerca de feina s’estableix un descompte en el títol de transport trimestral, T-Trimestre, 
un títol integrat bonificat que permet obtenir una T-Trimestre a un cost més baix (29,40€), 

amb un descompte sobre el cost real (142,00€) del títol de prop del 80%.  

A aquesta oferta cal afegir-hi l’opció de la Targeta Rosa Metropolitana de tarifa reduïda (T-
4) també a una sèrie de requisits de renda i situació laboral inactiva, la qual permet fer 10 
desplaçaments integrats combinant, Metro, FGC, tramvia (Trambaix i Trambesòs) i 
autobusos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, únicament dintre de la zona 1. La T-4 té 
un preu de 3,75€. 

Adaptació dels abonaments socials  

Els darrers anys s’han anat adaptant a les necessitats canviants de la població els títols 

socials que s’ofereixen en el transport públic. Així en els darrers 4 anys s’ha passat de 

cobrir 112 milions de viatges l’any 2008 a 158 milions l’any 2012. Sens dubte cal mantenir 
aquesta flexibilitat i capacitat d’adaptació del sistema tarifari a les necessitats futures de la 

població amb menys recursos. 

  

2.19.4. La percepció dels ciutadans 

Més enllà de les dades quantitatives recollides sobre el comportament de la població, és 
essencial conèixer-ne la percepció, la forma com valoren els diferents mitjans de transport i 
els motius que s’exposen a l’hora d’escollir un o altre mitjà. Aquesta informació és un dels 

resultats principals de l’EMEF. 

 

Percepció i mode de transport 

Els entrevistats en la darrera enquesta de l’EMEF han declarat l’ús que fan de cadascun 

dels tres modes de transport (modes no motoritzats, transport públic i transport privat). El 
resultat mostra com el 63,3% es considera usuari dels tres modes de transport, el 31,7% de 
dos modes i un 4,8% declaren que fan servir només un dels tres modes de transport.  

Gràfic 2.19.12.  
Percepció sobre el nombre de modes utilitzats 

 

Font: EMEF 2012 

 

Gràfic 2.19.13.  
Freqüència declarada en l’ús dels modes de transport 

 

Font: EMEF 2012 

Desagregant l’ús declarat dels diversos modes trobem els valors màxims dintre dels modes 

no motoritzats en el segment que no disposa de vehicle privat motoritzat . El mateix 
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succeeix amb l’ús del transport públic: té el mínim en el grup que disposa de vehicle privat 
motoritzat . 

Taula 2.19.13.  
Percepció de seguretat segons mode de transport 

Variables 

sociodemogràfiques 

Nivell d’ús dels modes de transport 

Modes no 

motoritzat

s 

Transpo

rt públic 

Cotxe 

(global

) 

Cotxe 

conduct

or 

Cotxe 

acompa

nyant 

Mot

o 

Gènere 
Homes 7,4 5,0 6,7 5,5 3,3 1,7 
Dones 7,6 6,1 6,7 3,3 5,6 0,7 

Edat 

De 16 a 29 anys 7,8 6,7 6,6 3,3 5,4 1,8 
De 30 a 64 anys 7,5 5,2 6,9 5,2 4,2 1,3 
De 65 i més 
anys 

7,4 5,6 6,0 2,7 4,6 0,2 

Situació 
professional 

Estudiants 7,9 7,2 6,2 2,4 5,5 1,7 
Tasques de la 
llar 

7,9 5,8 6,8 2,2 6,4 0,3 

Jubilats o 
pensionistes 

7,4 5,6 6,2 3,3 4,3 0,3 

Ocupats 7,3 5,1 7,0 5,8 3,9 1,6 
Aturats 7,8 5,2 6,9 4,9 4,6 1,6 

Nivell 
d'estudis 

Sense estudis 7,0 5,1 5,3 1,0 5,0 0,2 
Primaris 7,6 5,4 6,6 3,3 4,9 0,8 
Secundaris 7,6 5,6 7,0 4,9 4,6 1,4 
Estudis 
universitaris 

7,5 5,7 6,6 5,3 3,9 1,5 

Permís de 
conduir 

Sí 7,4 5,0 7,1 6,2 4,0 1,5 
No 7,8 6,8 5,6 0,0 5,7 0,4 

Disponibilitat 
de vehicle 
privat 
motoritzat   

Sí 7,3 4,8 7,3 6,5 4,0 1,5 

No 7,9 6,9 5,5 0,2 5,5 0,4 

Font: EMEF 2012 

S’observa que les dones declaren fer un major ús dels modes de transport més 

sostenibles: modes no motoritzats i transport públic. Quan usen el cotxe ho fan més com a 
acompanyants.  

La població més jove és la que declara un ús superior dels modes no motoritzats, del 
transport públic i de la moto. El grup de població de 30 a 64 anys declara un major ús del 
cotxe conductor.  

Las persones amb ocupació són el col·lectiu que declara un nivell d’ús més elevat del cotxe 

com a conductor (5,8). Les persones dedicades a les tasques de la llar són les que fan un 
major ús del cotxe acompanyant (6,4), molt per sobre que la resta de col·lectius.  

 

La percepció de seguretat 

S’ha preguntat sobre la por de tenir un accident en l’ús dels diferents mitjans de transport, 

en una escala del 0 (gens de por) al 10 (molta por).  

Gràfic 2.19.14.  
Percepció de seguretat segons el mode utilitzat 

 

Font: EMEF 2012 

La moto és el mitjà de transport percebut com a més insegur (5,2), en relació a la por de 
tenir un accident de trànsit, seguit del cotxe com a acompanyat (4,2). Per contra, l’anar a 

peu és el mitjà de transport considerat més segur per a la població resident a l’RMB (1,6). 

En desagregar els grups destaca una major percepció d’inseguretat de les dones en tots 

els modes. Dins del mode més segur –a peu- una major inseguretat de la gent gran, però 
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no passa el mateix en transport públic, on la gent gran se sent més segura que la resta de 
grups. 

 

Taula 2.19.14.  
Inseguretat percebuda dels modes de transport 

Variables sociodemogràfiques 

Mitjà de transport 

Moto/ 

ciclomo

tor 

Bicicleta 

Cotxe 

acompan

yant 

Cotxe 

conduc

tor 

Transp

ort 

públic 

A 

peu 

Gènere 
Homes 5,5 4,2 4,0 3,6 2,1 1,6 
Dones 5,7 4,4 4,0 4,3 2,8 2,2 

Edat 
De 16 a 29 anys 5,5 4,1 4,1 4,4 2,4 1,5 
De 30 a 64 anys 5,6 4,3 4,3 4,0 2,5 1,8 
De 65 i més anys 4,8 4,5 3,2 3,0 2,5 2,7 

Situació 
professional 

Actiu ocupat/da 5,8 4,4 4,4 4,1 2,4 1,7 
Actiu en atur 5,2 4,0 4,3 4,1 2,7 1,6 
Jubilat o 
pensionista 

4,7 4,8 3,3 3,2 2,4 2,7 

Tasques de la llar 5,4 2,7 3,8 4,3 3,0 2,3 
Estudiant 5,1 3,5 3,6 4,1 2,1 1,3 

Nivell 
d'estudis 

Sense estudis 1,2 4,2 3,4 3,3 2,9 3,9 
Primaris 5,1 4,2 3,8 3,9 2,8 2,3 
Secundaris 5,7 4,1 4,1 4,0 2,4 1,7 
Estudis 
universitaris 

5,8 4,4 4,2 3,8 2,2 1,5 

Total 5,6 4,2 4,0 3,9 2,5 1,9 

Font: EMEF 2012 

Els valors en cursiva s’han de considerar de caràcter orientatiu, ja que la submostra no 

supera el llindar de significació estadística. 

En relació a l’accidentalitat també s’ha preguntat a tots els entrevistats si han patit un 

accident de trànsit greu l’últim any: un 1,7% dels entrevistats declaren haver-ne patit un; la 
població més jove i els estudiants són els que en major proporció diuen haver patit un 
accident de trànsit greu.  

 

La satisfacció dels modes i de les polítiques de mobilitat 

El mode més satisfactori és l’anar a peu. El transport públic aprova però per sota del 

vehicle privat motoritzat  .  

Gràfic 2.19.15.  

Grau de satisfacció segons el mode de transport 

 

Font: EMEF 2012 

Històricament són sempre els modes interurbans (Rodalies, regional i bus interurbà) els 
menys satisfactoris. 

Pel que fa a quatre atributs bàsics de l’oferta de transport públic el resultat es mostra al 

gràfic 2.19.11, on destaca com a més valorat la qualitat global de la xarxa de transport 
públic i com a menys valorat el preu en relació dels serveis ofertats.  
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Gràfic 2.19.16.  
Valoració dels atributs bàsics de l’oferta de transport públic 

Font: EMEF 2012 
 

Taula 2.19.15.  
Valoració mitjana de l’oferta de transport públic segons variables sociodemogràfiques 

Variables sociodemogràfiques 

Oferta de transport públic: 

valoració mitjana 

1 2 3 4 

Gènere 
Homes 6,5 6,4 6,1 3,2 
Dones 6,7 6,7 6,4 2,8 

Edat 
De 16 a 29 anys 6,4 6,5 6,3 2,6 
De 30 a 64 anys 6,4 6,3 6,0 2,7 
De 65 i més anys 7,4 7,2 6,9 4,1 

Situació 
professional 

Actiu ocupat/da 6,3 6,3 5,9 2,8 
Actiu en atur 6,5 6,4 6,1 2,2 
Jubilat o pensionista 7,3 7,1 6,8 3,8 
Tasques de la llar* 7,0 6,6 6,6 2,8 
Estudiant 6,6 6,6 6,5 3,1 

Nivell d'estudis 

Sense estudis 7,4 7,3 7,2 3,3 
Primaris 7,0 6,9 6,7 2,9 
Secundaris 6,5 6,4 6,1 2,9 
Estudis universitaris 6,3 6,2 5,8 3,1 

Total   6,7 6,6 6,3 3,0 

1. Qualitat global de la xarxa de transport públic, 2. Quantitat d'oferta intramunicipal, 3. Quantitat 
d'oferta intermunicipal, 4. El preu en relació als serveis ofertats 

Font: EMEF 

En un ventall de 8 mesures genèriques de gestió de la mobilitat, la mesura més ben 
valorada és la de donar un tractament especial als residents perquè puguin aparcar en el 
seu barri, amb un 7,9 sobre 10. La proposta més mal valorada, l'única que suspèn la 
valoració, és la referida a permetre la circulació de ciclistes a les voreres, juntament amb 
els vianants. 

Taula 2.19.16.  
Valoració mitjana de les mesures de mobilitat 

Mesures de mobilitat: valoració mitjana 
Total 

RMB 

Donar un tractament especial als residents per tal que puguin aparcar en el seu barri 8,1 
Realitzar més controls de velocitat i d’alcoholèmia 7,6 
Crear més carrils bici o adaptar més carrers per al pas de bicicletes 6,9 
Posar o augmentar el nombre de carrils bus per reduir els temps de viatge 6,5 
Transformar més carrers per a ús exclusiu de vianants 6,5 
Crear més aparcaments per a bicicletes 6,4 
Ampliar els aparcaments per a motos a la calçada en les ciutats 6,0 
Permetre la circulació de ciclistes en les voreres, junt amb els vianants 3,0 

Font: EMEF 

Als individus que manifesten no usar habitualment el transport públic, se’ls ha demanat els 

motius per no fer-lo servir. El motiu més mencionat amb gairebé un 25% de les respostes 
és la no adequació de l’oferta, seguit de la preferència pel transport privat (15%).  
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Gràfic 2.19.17.  
Motius per no fer servir Transport Públic segons els usuaris no regulars 

 

Font: EMEF 2012 

Anàlogament si es demana perquè es tria el transport privat, apareixen les mateixes 
explicacions sumant-hi la condició de ser persona acompanyada. 

Gràfic 2.19.18.  
Motius per fer servir el vehicle segons els usuaris regulars del Vehicle privat 

motoritzat   

 

Font: EMEF 2012 

Finalment els usuaris del transport públic tenen el argumentari següent per fonamentar la 
seva tria. 

Gràfic 2.19.19.  
Motius per fer servir el transport públic dels Usuaris regulars del TP 

 

Font: EMEF 

És a dir, els passatgers del transport públic trien aquest mode en tres casuístiques 
principals: quan és més ràpid, quan és més barat, i quan tenen dificultats en aparcar el 
vehicle en destinació. 

El motiu principal d’oferta inadequada es manté com a primera causa per no usar el 

transport públic, valor que té el seu màxim en el grup de 30 a 64 anys, el nivell d’ocupats i 

entre els estudiants de secundària i universitaris. Però en els joves la primera causa és la 
simple preferència i, en la gent gran, és que no li és necessari. 
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Taula 2.19.17.  
Motius per no utilitzar el transport públic segons variables sociodemogràfiques 

Variables 

sociodemogràfiques 

Motius per no utilitzar el transport públic (dades en %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gènere 
Homes 22,7 10,4 12,3 11,0 9,2 8,6 10,3 6,6 2,0 3,8 0,9 
Dones 21,7 14,9 8,9 7,5 9,4 8,3 5,9 10,0 8,1 0,9 0,7 

Edat 
De 16 a 29 anys 14,1 7,7 15,1 19,0 9,5 11,4 15,2 2,9 0,3 0,2 0,3 
De 30 a 64 anys 26,6 10,7 10,4 9,6 10,9 8,6 8,9 6,5 1,7 3,6 0,5 
De 65 i més anys 12,3 22,4 9,0 1,7 3,2 6,0 1,1 18,0 19,3 0,2 2,2 

Situació 
professional 

Actiu ocupat/da 28,5 6,5 9,0 10,1 12,1 9,0 12,1 5,5 0,5 4,6 0,5 
Actiu en atur 19,6 14,4 13,4 16,2 10,6 7,5 8,0 6,1 0,4 0,2 0,1 
Jubilat o pensionista 13,0 21,5 9,7 2,9 4,2 6,7 1,1 17,2 17,4 0,1 1,8 
Tasques de la llar 16,3 23,7 18,9 7,2 4,3 11,3 1,8 5,5 6,3 0,4 1,3 
Estudiant 11,3 11,9 15,6 16,9 3,8 11,9 14,2 3,3 1,2 0,4 1,1 

Nivell 
d'estudis 

Sense estudis 9,4 25,6 5,7 2,8 2,8 4,1 3,2 23,2 16,0 1,0 1,7 
Primaris 16,6 18,2 13,4 6,7 7,5 8,0 4,8 9,5 8,0 1,9 0,9 
Secundaris 24,9 9,0 10,9 12,0 10,8 8,6 10,0 7,2 1,3 2,7 0,5 
Estudis universitaris 29,3 6,4 8,9 11,3 11,0 10,2 11,8 4,0 1,8 3,4 0,6 

Total 22,3 12,5 10,8 9,4 9,3 8,5 8,3 8,2 4,8 2,5 0,8 

 
1. Oferta inadequada/No hi ha oferta 7. És lent 
2. Em moc prop de casa i prefereixo anar a 
peu / bicicleta 

8. No tinc necessitat/no em fa falta 

3. Prefereixo el transport privat al transport 
públic 

9. Problemes de mobilitat 

4. És car 10. Necessita el cotxe per treballar/per carregar 
5. La freqüència és dolenta 11. Desconec la xarxa de transport públic 
6. És incòmode  

Font: EMEF 2012 

Complementen aquestes dades les obtingudes en demanar els motius per sí triar el 
transport privat com a mode de desplaçament: els quatre primers motius per preferir el 
transport privat són la comoditat, la rapidesa, la manca d’oferta i el fet de ser portats. 

Taula 2.19.18.  

Motius per utilitzar el transport privat segons variables sociodemogràfiques 

Variables sociodemogràfiques 
Motius per utilitzar el transport privat (dades en %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gènere 
Homes 28,1 21,1 14,6 4,3 8,0 7,1 4,9 4,0 2,9 2,3 0,4 
Dones 28,3 19,7 15,2 13,2 5,9 5,4 4,8 2,2 2,1 1,2 0,3 

Edat 
De 16 a 29 anys 28,1 25,4 9,7 7,7 9,4 10,5 2,5 2,2 0,6 2,0 0,2 
De 30 a 64 anys 27,8 22,3 16,8 4,5 6,8 6,6 5,0 3,0 3,1 2,0 0,4 

De 65 i més anys 29,5 10,0 12,6 24,2 5,2 1,8 6,5 4,5 1,9 1,0 0,5 

Situació 
professional 

Actiu ocupat/da 28,3 19,7 15,2 13,2 5,9 5,4 4,8 2,2 2,1 1,2 0,3 
Actiu en atur 29,6 21,3 13,9 5,8 7,4 9,2 3,5 2,9 2,1 2,0 0,2 
Jubilat o pensionista 30,5 11,2 13,3 20,6 5,5 2,4 5,8 4,2 2,2 1,3 0,5 
Tasques de la llar* 35,3 18,1 10,7 10,4 7,7 4,0 4,2 3,2 4,6 0,3 0,5 
Estudiant 25,2 25,1 10,2 13,9 10,3 6,9 2,8 2,1 0,3 1,1 0,7 

Nivell 
d'estudis 

Sense estudis 22,9 7,3 11,0 39,4 4,0 2,3 3,2 2,4 2,3 0,6 0,6 
Primaris 29,8 16,4 13,3 14,2 6,6 4,9 5,3 3,5 2,3 0,9 0,3 
Secundaris 28,2 22,2 15,0 4,9 7,6 7,3 4,7 3,2 2,1 2,3 0,7 
Estudis universitaris 27,8 24,2 16,6 3,3 6,9 7,0 4,6 2,8 3,1 2,2 0,1 

Total 28,2 20,4 14,9 8,7 6,9 6,3 4,8 3,1 2,5 1,8 0,4 

 
1. És més còmode 7. Vaig en cotxe/moto perquè no tinc altre remei 
2. És més ràpid que el transport públic 8. Prefereixo el transport privat al transport públic 
3. Manca d'oferta/oferta inadequada del 
transport públic 

9. Faig moltes gestions/acompanyo gent 

4. Perquè em porten 10. És fàcil aparcar allà on vaig 
5. Vaig en cotxe/moto perquè tinc més 
llibertat 

11. Desconec el transport públic 

6. És més barat que el transport públic  

Font: EMEF 2012 

Als individus que manifesten fer un ús habitual del transport públic se’ls ha demanat també 

els motius que els duen a escollir aquest mitjà. La major rapidesa, el fet que és més 
econòmic que el cotxe i la dificultat d’aparcar en destinació són els motius amb una major 

proporció de respostes, al voltant del 15%.  

Taula 2.19.19.  

Motius per utilitzar el transport públic segons variables sociodemogràfiques 

  
Motius per utilitzar el transport públic (dades en %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gènere 
Homes 20,7 17,3 15,8 7,6 8,3 4,8 2,6 4,8 4,4 3,8 3,4 2,4 1,1 

Dones 15,3 16,8 11,0 12,4 8,9 6,7 6,7 4,4 4,4 4,1 3,8 2,0 1,2 

Edat 

De 16 a 29 
anys 

19,8 13,2 10,2 13,6 7,0 6,8 9,0 2,4 6,2 1,8 5,0 2,1 1,3 

De 30 a 64 
anys 

17,0 20,1 14,5 7,8 10,6 4,7 3,6 4,7 3,7 3,8 4,0 2,5 1,0 

De 65 i 
més anys 

17,1 12,7 11,8 13,9 5,4 8,2 4,9 6,2 4,7 6,2 1,5 1,4 1,5 

Situació 
profession
al 

Actiu 
ocupat/da 

16,8 19,3 14,2 6,9 11,2 4,4 4,1 4,3 4,0 3,8 5,1 2,9 1,0 

Actiu en 
atur 

19,9 19,8 12,4 10,7 9,2 5,0 3,6 4,2 3,8 2,7 3,7 2,0 1,1 
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Jubilat o 
pensionista 

17,2 14,2 12,6 13,4 5,6 7,7 4,7 6,1 4,3 5,6 1,3 1,6 1,6 

Tasques de 
la llar* 

14,9 22,4 13,3 13,3 7,1 6,4 7,1 4,0 2,7 3,8 0,8 1,5 0,4 

Estudiant 19,9 6,6 9,5 15,5 6,3 8,5 11,3 1,8 9,2 1,7 5,4 1,1 1,0 

Nivell 
d'estudis 

Sense 
estudis 

15,0 6,5 7,0 20,5 5,0 12,6 8,2 7,6 3,3 7,7 0,0 0,8 1,5 

Primaris 18,2 14,5 10,0 14,3 7,0 8,0 7,3 5,1 5,1 4,1 1,7 1,1 0,6 

Secundaris 18,0 17,6 13,1 9,8 9,1 5,8 5,5 3,9 4,4 3,5 2,9 2,9 0,7 

Estudis 
universitari
s 

17,2 20,1 16,2 6,4 10,1 3,3 2,2 4,3 4,0 3,6 6,3 2,5 1,9 

Total 17,6 17,0 13,0 10,4 8,7 5,9 5,0 4,6 4,4 4,0 3,6 2,2 1,2 

 
1. És més barat que el cotxe 8. Vaig més tranquil 
2. És difícil aparcar allà on vaig 9. Pel bon funcionament i oferta del transport públic 
3. És més còmode 10. Prefereixo el transport públic al transport privat 
4. No disposo de cotxe 11. És menys contaminant/consciència social 
5. És més ràpid que el cotxe 12. Per evitar problemes de trànsit 
6. Vaig en transport públic perquè no tinc 
altre remei 

13. Tinc menor risc d'accidents 

7. No tinc permís de conduir  

Font: EMEF 2012 
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DIMENSIÓ SOCIAL I SUBJECTIVA- conclusions 

 

 MOBILITAT PER SECTORS: El gènere, l’edat i la situació laboral són factors dels quals 

depèn la pauta de mobilitat de la ciutadania. En general, les dones fan un major ús dels 
modes de transport més sostenibles: modes no motoritzats i transport públic. El segment 
d’homes entre 30 i 65 anys és el que utilitza més el vehicle privat motoritzat ; cal doncs, 
treballar per atraure’l cap als modes més sostenibles promovent campanyes i activitats 
que promoguin el seu canvi modal. L’àmbit de polítiques de mobilitat lligades al gènere i 

a la gent gran, que creixerà en nombre i percentatge, han de disposar de major atenció 
els propers anys. 

 REPTES ACTUALS: Les polítiques de mobilitat tenen la voluntat de disminuir el greuge 
d’aquelles persones captives del vehicle privat motoritzat  per motius de manca d’oferta 

de transport públic o manca d’accessibilitat (per edat –joves i gent gran-, per poder 
adquisitiu -no tinença de vehicle-, o per mobilitat reduïda). El context actual de crisi 
econòmica agreuja les mancances d’accessibilitat i suposa un repte per la dificultat 

d’oferir uns serveis de de transport públic adequats. Els aspectes socials han 

d’esdevenir un àmbit específic d’atenció en el nou pdM. 

 POLÍTIQUES TARIFÀRIES SOCIALS: Les polítiques tarifàries de suport als col·lectius 
amb més requeriments han tingut una notable acollida i han contribuït a posar el 
transport públic al servei de la societat. És necessari mantenir-les i alhora buscar 
fórmules per cobrir amb qualitat aquells territoris on el transport col·lectiu regular no és 
econòmicament assumible. 

 CANVI CULTURAL: Cal seguir promovent un canvi cultural i afavorir un transvasament 
modal de la mobilitat en vehicle privat motoritzat  a vehicle públic, de baix consum, o 
mitjans no motoritzats a través de la sensibilització i informació, amb una estratègia 
contínua i transversal. 

 

 

 

 TECNOLOGIES NETES: El reconeixement majoritari del transport públic col·lectiu com 
a bé comú queda avalat pel fet que el 83% de la població es considera usuària de tots 
els modes. Tanmateix, es destaca la necessitat de comptar amb el conjunt de vehicles, 
sent necessari impulsar polítiques que incentivin la incorporació de vehicle privat 
motoritzat s amb tecnologies netes que serveixin la quota de desplaçaments que cal fer 
en vehicle privat motoritzat , i fer així sostenible la necessària complementarietat entre 
els diversos modes. 

 MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA: La percepció de la bicicleta com a mode sostenible 
i dels més satisfactoris (6,7) però poc segur, i poc acceptat a l’hora de compartir l’espai 

amb els vianants, fa que la majoria consideri necessària l’adequació de carrils 

específics, que afavoreixen també que sigui un mode més segur. Pel que fa al mode a 
peu, el percebut com de menor risc, s’iguala al transport públic en el segment de gent 
gran.  

 MOBILITAT EN MOTOCICLETA: La moto és apuntada en tots els segments com el 
mode més perillós. Probablement és part de la causa per la qual el grup de gent jove és 
el que diu haver patit més accidents de trànsit. Això fa necessari disposar de polítiques 
de qualitat del servei des del punt de vista de l’usuari. 

 ATRIBUTS DEL TRANSPORT PÚBLIC: L’atribut més valorat del servei de transport 
públic és la qualitat de la xarxa i el menys valorat el preu en relació a l’oferta, sent els 
joves els més crítics i la gent gran la més conforme. 
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2.20. Els subàmbit del pdM 

De cara a assolir una major efectivitat territorial dels objectius del pdM, es considera 
necessari establir una sèrie de subàmbits d’estudi, que es justifiquin per una demostrada 

especificitat en el comportament de la mobilitat o dels seus efectes ambientals en 
comparació amb el conjunt de l’RMB. L’objectiu és construir uns subàmbits amb una entitat 

i rellevància pròpia per tal d’ajustar l’aplicació de les mesures previstes pel pdM o la seva 
periodització que millori l’eficiència del sistema global de mobilitat. Aquest apartat és una 
síntesi inicial de l’Annex 2. Subàmbits del pdM (La Vola, 2013). 

Fruit de l’estudi dels patrons de mobilitat i del efectes ambientals derivats, s’han definit 

diferents subàmbits. D’una banda s’ha definit un primer nivell de subàmbits format per 
aquells propis del pdM, que seran analitzats amb detall i seran per tant objecte d’un 

tractament específic en les diferents fases de l’avaluació ambiental. Aquest primer nivell 

estaria format pels següents subàmbits:  

 La Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric. El format pel conjunt de 
40 municipis que la conformen i que per tant es veuen afectats pel Pla de Millora de 
la Qualitat de l’Aire a l’RMB (PMQA). Aquest subàmbit se centrarà en els impactes 

ambientals de la mobilitat. 

 Els municipis de baixa densitat: Conjunt de municipis que presenten unes pautes 
de mobilitat diferenciades de la resta de la RMB i que es considera necessari tenir en 
compte per actuar-hi d’una manera diferenciada, tenint sempre present la seva 

interacció i relació amb les xarxes de mobilitat globals de la RMB. En aquest sentit, i 
sota aquesta lògica de dinàmiques de mobilitat, es proposa analitzar de forma 
específica certes dinàmiques diferenciades entre la 1ª i la 2ª corona metropolitana. 

 Zones de concentració de transport de mercaderies A causa de la seva 
rellevància dins del model de mobilitat de la RMB i la seva contribució rellevant als 
efectes ambientals que se’n deriva, es considera necessari establir un subàmbit 

específic que analitzi les zones de concentració del transport de mercaderies. Aquest 
subàmbit se centrarà en l’anàlisi dels principals fluxos de transport de mercaderies 

pesants i el seu impacte sobre el territori.  

D’altra banda, s’estableix un segon nivell de subàmbits que es troben definits en altres 
plans urbanístics o territorials, o en altres instruments de planificació de la mobilitat com pot 
ser el pdI. D’aquests, si bé el pdM no en farà una anàlisi específica al mateix nivell que els 

anteriors, sí que n’analitzarà el grau de contribució que el pdM pot aportar a la seva millora 
ambiental i per a l’assoliment dels objectius assignats en els plans o programes dels quals 

deriven.  

Així, caldrà tenir en consideració els corredors de mobilitat identificats en el document del 
pdI 2011-2020, tenint present que la lògica d’un pdI és diferent a la del pdM. En aquest 

sentit es tindran especialment en consideració aquells corredors en què el pdI 2011 – 2020 
defineix uns objectius territorialitzats referents al canvi modal. Aquest són els corredors del 
Garraf – Baix Llobregat, el del Vallès (integrat pels municipis del Vallès Occidental) i el de 
la Segona corona. Dos d’aquests àmbits, els corresponents als corredors Baix Llobregat – 

Garraf i Vallès, ja han estat prou analitzats en el marc del propi pdI 2011-2020, mentre que 
l’àmbit de la segona corona s’ha analitzat amb més detall en l’Annex 2 per donar resposta 

al requeriment del pdI. 

També s’hauran de tenir en consideració els àmbits proposats pel PTMB, que en la seva 
memòria ambiental proposa que en la corresponent revisió del Pla director de mobilitat, fruit 
del seguiment del Pla, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) estudiï la definició 

d’àmbits per a plans de mobilitat supramunicipals. Determina considerar com a mínim, els 

següents: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Granollers, Vilanova, Martorell-Abrera, riera 
de Rubí, riera de Caldes i els sistemes urbans del Maresme i el Penedès. Per a aquests 
subàmbits el pdM fixarà les tasques que permetin determinar els criteris i propostes a 
integrar en els estudis de mobilitat que puguin incloure’s en documents de planejament 

territorial d’aquests àmbits supramunicipals.  

Per tal de realitzar una tasca sinèrgica amb el pdI, també es realitzarà una tasca d’anàlisi 

d’aquells fluxos de mobilitat analitzats en el document del PDI, amb l’objectiu d’analitzar la 

contribució del pdM a l’assoliment dels objectius identificats per a aquests fluxos principals.  

En les següents fitxes es descriuen sintèticament els àmbits específics del pdM (ZQA, 
Baixa Densitat i Mercaderies), la seva complerta caracterització es troba a l’annex 2. 

 

2.20.1. Subàmbit 01: Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric  

Descripció 

El Consell Executiu, a través del Decret 226/2006, de 23 de maig, va declarar zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant 
diòxid de nitrogen i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 
Mitjançant l’Acord de Govern GOV/82/2012, de 31 de juliol, es declaren zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminat de diòxid de nitrogen, diversos municipis 

de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.  

Actualment, està en procés de tramitació el document Pla d’actuació per a la millora de la 

qualitat de l’aire horitzó (PMQA) 2015, el qual fixa un conjunt de mesures per a la millora de 

la qualitat de l’aire en aquest àmbit. El pdM, en tant que document general d’ordenació de 

la mobilitat haurà per tant de fixar les mesures i estratègies necessàries que donin 
compliment a aquest Pla i contribueixin a l’assoliment dels objectius. Fins a l’aprovació 

d’aquest nou Pla, és vigent el Pla d’actuació 2007–2010, el qual va ser prorrogat el 22 de 
desembre de 2009 mitjançant el Decret 203/2009. 
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Justificació com a subàmbit 

En aquest àmbit s’emeten gairebé el doble de contaminants per unitat de superfície que la 

mitjana de l’RMB; a més, en moltes de les seves estacions de mesura de contaminants se 
superen els valors màxims establerts per la Directiva 2008/50/ Ce, de 21 de maig, relativa a 
la qualitat de l’aire i a una atmosfera més neta a Europa. L’impacte eminentment local que 

tenen aquests contaminants, la delimitació precisa a nivell municipal i el fet que el principal 
focus d’emissió s’associa al trànsit, justifiquen la delimitació d’aquest subàmbit. La 

rellevància ambiental d’aquest àmbit, per l’impacte directe que té sobre la població 

justifiquen una anàlisi detallada de les accions a proposar i un seguiment específic del 
compliment dels objectius i dels indicadors ambientals associats a la contaminació de l’aire. 

Objectiu 

Contribuir a la reducció dels nivells de concentració de PM10 i NO2 per sota dels llindars 
legislats i reduir el fort impacte sobre la salut dels habitants d’aquests municipis. 

Dades de mobilitat 

Per tal d’analitzar aquest subàmbit s’ha efectuat una anàlisi específica d’algunes dades de 

mobilitat, amb l’objectiu d’identificar les diferents pautes de mobilitat existents respecte a la 
resta de la RMB. 

Taula 2.20.1.  
Repartiment modal (any 2006) 

Tipus de desplaçament Peu Transport Públic Transport Privat 

Interns 49,2% 22,0% 28,8% 
Externs 2,3% 23,7% 74,0% 

Font: ATM (Segons EMQ 2006) 

 

Taula 2.20.2.  
Ocupació del vehicle privat (any 2006) 

Tipus de desplaçament Ocupació mitjana dels cotxes 

Interns 1,29 

Externs 
Cap a fora 1,20 
Des de fora 1,19 

Font: ATM (Segons EMQ 2006) 

 

 

 

Taula 2.20.3.  
Distància mitjana de desplaçament (any 2006) 

Tipus de desplaçament 

Distància mitjana 

Transport 

públic 

Transport 

privat 

TOTAL 

Interns 6,76 7,61 4,46 

Externs 
Cap a fora 27,41 21,32 22,55 
Des de fora 27,22 20,98 22,28 

Font: ATM (Segons EMQ 2006) 

 

Taula 2.20.4.  

Veh*km per tipologia de vehicle (any 2012) 

Tipologia PMQA % RMB % % PMQA sobre 

total RMB 

Turisme 9.792.013.545 62,01% 15.981.020.751 63,04% 61,27% 
Mercaderies 
lleugeres 

3.626.126.373 22,96% 5.820.959.564 22,96% 62,29% 

Motocicletes 1.161.284.732 7,35% 1.501.188.844 5,92% 77,36% 
Mercaderies 
pesants 

857.183.822 5,43% 1.508.294.120 5,95% 56,83% 

Autobusos/ 
Autocars 

173.045.270 1,10% 252.977.869 1,00% 68,48% 

Mode ferroviari 182.051.468 1,15% 287.359.874 1,13% 63,35% 
TOTAL 15.791.705.210 100% 25.351.801.022 100% 62,29%       

 

A nivell general es destaquen els següents aspectes:  

 Pel que fa al repartiment modal, especialment en el cas dels desplaçaments de 
connexió cap a l’exterior del subàmbit, existeix una utilització important del vehicle 

privat. Tot i això la utilització del transport públic i dels modes no motoritzats és 
superior que a la totalitat de la RMB.  

 Pel que fa a la distribució de la mobilitat per tipologia de vehicles presenta una 
distribució gairebé equivalent a la de la resta de la RMB. Concentra al voltant del 60% 
de la mobilitat de la RMB tot i que ocupa el 30% de la superfície del total de la RMB.  

 El subàmbit del PMQA concentra gairebé ¾ parts del parc de vehicles de la RMB. 
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Mapa 2.20.1. Subàmbit 01 de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric (PQA) 

Font: ATM 
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2.20.2. Subàmbit 02: zones de baixa densitat  

Les dades confirmen els diferents comportaments de la mobilitat que tenen els àmbits amb 
una alta densitat de distribució d’habitatges i població amb aquells municipis de la RMB 

amb una configuració basada en una baixa densitat i en una dispersió territorial dels 
habitatges i de la població. Per a la definició d’aquest àmbit s’ha partit dels següents 

criteris:  

 Municipis amb >55% de superfície urbanitzada dispersa 

 Municipis amb més de 10.000 habitants i >40% superfície urbanitzada dispersa 

 Municipis de <5.000 habitants 

 S’analitzen aquells municipis que tot i complir amb aquests criteris resten 

obligats a redactar un Pla de Mobilitat Urbana.  

A partir d’aquesta delimitació apareixen municipis d’important pes territorial i que, tot i no 
actuar com a nuclis de baixa densitat a nivell territorial, sí que presenten importants bosses 
de zones de baixa densitat a nivell intern (exemple: Rubí, Sant Cugat del Vallès, etc.). Amb 
l’objectiu de no distorsionar el càlcul d’indicadors, aquests municipis, tot i formar part del 
subàmbit a efectes de la posterior aplicació de mesures, són exclosos d’aquest càlcul 

d’indicadors generals del subàmbit. Per a l’identificació d’aquests nuclis s’han analitzat dins 

de l’àmbit de baixa densitat aquells obligats a realitzar PMU i un cop identificat s’ha valorat 

la seva inclusió o no en l’àmbit de càlcul definitiu. Així, d’aquests municipis identificats com 

de baixa densitat a partir dels criteris inicials i obligats a realitzar PMU no han quedat 
inclosos en l’àmbit del càlcul d’indicadors els municipis de Martorelles, Sant Cugat del 

Vallès, el Papiol, Gavà, Castelldefels i Rubí. 

Malgrat haver quedat exclosos els efectes de càlcul d’indicadors, es mantenen en aquest 

àmbit ja que li seran d’aplicació a nivell intern les mesures específiques que es derivin de 
l’anàlisi d’aquest subàmbit. Aquests municipis s’indiquen en cursiva en la relació inclosa en 

aquesta fitxa i es diferencien gràficament en la delimitació cartogràfica del subàmbit. 

Justificació com a subàmbit:  

Aquest subàmbit presenta una major utilització del vehicle privat (60%) en comparació amb 
els municipis d’alta densitat (32%), L’autocontenció (62,6%) també és sensiblement inferior 

respecte d’aquells (96,5%), element que indica que una part important dels desplaçaments 
dels àmbits de baixa densitat són cap a zones d’alta densitat. Especialment en el cas de 

l’índex de motorització total (1.010 veh/hab), apareix un valor molt més alt que en les zones 

d’alta densitat (647 veh/hab). Es considera que les mesures a aplicar en àmbits de baixa 
densitat poden ser diferenciades de les plantejades a nivell global per la RMB i que en 
principi es basaran principalment en les pautes de mobilitat de les zones més denses (ja 
que són responsables principals dels efectes ambientals derivats de la mobilitat). Tot i que 
en termes absoluts representa una part reduïda de la mobilitat, el seu comportament 
diferenciat implica la necessitat d’ajustar les mesures previstes, tenint en compte que les 

mesures generals que es proposin tindran una afectació especialment rellevant en els 
municipis d’alta densitat, ja que és on es concentra gran part de la mobilitat de la RMB. Per 

aquest motiu, es creu convenient analitzar específicament aquestes àrees de baixa densitat 
i preveure un conjunt de mesures específiques. 

Objectiu 

Incidir sobre un canvi en les pautes de mobilitat en aquests àmbits, especialment 
modificant el repartiment modal, la composició del parc de vehicles, l’ocupació de vehicles i 

la distància de desplaçament. 

Dades de mobilitat 

Per tal d’analitzar aquest subàmbit s’ha efectuat una anàlisi específica d’algunes dades de 

mobilitat, amb l’objectiu d’identificar les diferents pautes de mobilitat existents respecte a la 

resta de la RMB. 

Taula 2.20.5.  
REPARTIMENT MODAL (ANY 2006) 

Àmbit Peu Bicicleta Transport públic Vehicle privat 

Subàmbit 
baixa 
densitat  

Interns subàmbit 51,97 0,81 3,88 43,34 
De connexió subàmbit 3,88 0,28 8,08 87,76 
TOTAL 33,78 0,82 5,45 59,95 

Municipis alta densitat 48,82 0,83 18,20 32,14 

Font: EMQ 

 

Taula 2.20.6.  

AUTOCONTENCIÓ (ANY2006) 

Àmbit Peu 
Transport 

públic 
Vehicle privat Total 

Subàmbit baixa densitat 95,90% 44,61% 45,25% 62,60% 
Municipis alta densitat 99,69% 98,41% 90,41% 96,48% 

Font: EMQ 

 

Taula 2.20.7.  

Veh*km per tipologia de vehicle (any 2012) al subàmbit de Baixa densitat 

Tipologia Baixa 

Densitat 

% RMB % % BD sobre total 

RMB 

Turisme 3.790.656.019 66,92% 15.981.020.751 63,04% 23,72% 

Mercaderies 
lleugeres 

1.140.499.917 20,13% 5.820.959.564 22,96% 19,60% 

Motocicletes 198.237.507 3,50% 1.501.188.844 5,92% 13,21% 
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Mercaderies 
pesants 

433.649.911 7,66% 1.508.294.120 5,95% 28,75% 

Autobusos/ 
Autocars 

48.316.554 0,85% 252.977.869 1,00% 19,10% 

Mode ferroviari 53.151.280 0,94% 287.359.874 1,13% 18,50% 

TOTAL 5.664.511.188 100% 25.351.801.022 100% 22,34%       

Font:  ICerdà 

 

Per tant, com a principals conclusions pel que fa a les dades de mobilitat es destaca:  

 Hi ha una major utilització del vehicle privat en comparació amb els municipis 
d’alta densitat. 

 La distancia de desplaçament és lleugerament superior respecte les dels 
municipis d’alta densitat.  

 L’autocontenció es sensiblement inferior respecte als municipis d’alta densitat, 

xifra que indica que una part important dels desplaçaments dels àmbits de baixa 
densitat són cap a zones d’alta densitat.  

 Especialment en el cas de l’índex de motorització total, apareix un valor molt 

més alt que en les zones d’alta densitat. Aquest element es dóna especialment a 

les zones de Penedès-Garraf i Vallès Oriental. Pel que fa als turismes, tot i no 
ser tan superior també tenen un índex més elevat que a les zones d’alta 

densitat. 
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Mapa 2.20.2. Subàmbit 02, de zones de Baixa Densitat 

Font: ATM 
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2.20.3. Subàmbit 03: àmbit d’especial incidència del transport de mercaderies 

Delimitació 

Aquest àmbit es defineix per aquells municipis que per la seva estructura productiva 
(bàsicament industrial), pel fet de ser travessats per infraestructures viàries de primer ordre 
o pel fet de concentrar un volum important d’activitat econòmica o de població, concentren 

la major part del trànsit de mercaderies pesants de la RMB. Els criteris per a la seva 
delimitació han estat els següents: 

 Municipis amb trams viaris amb fluxos de mercaderies amb IMD > 2.000 
vehicles 

 Municipis amb més de 200 ha. de sòl industrial/terciari/mixt i que estiguin en 
contacte amb municipis que compleixin el criteri 1 

Justificació com a subàmbit 

El comportament de la mobilitat del transport de mercaderies, amb pautes diferenciades de 
localització dels punt d’atracció i generació de viatges respecte de les persones i amb uns 

valors de consum energètic i emissió de gasos contaminant per vehicle·km superiors a la 
mitjana de l’RMB, impliquen un comportament diferenciat per aquest àmbit 

Objectiu 

Incidir sobre un canvi en les pautes de mobilitat de mercaderies tot col·laborant en la 
millora de la seva eficiència i incidir en la millora específica dels efectes ambientals 
relacionats. 

Dades de mobilitat 

Per tal d’analitzar aquest subàmbit, s’ha efectuat una anàlisi específica d’algunes dades de 

mobilitat, amb l’objectiu d’identificar les diferents pautes de mobilitat existents respecte a la 

resta de la RMB. En aquest cas, lògicament, s’analitzen les dinàmiques de mobilitat de 

mercaderies. 

Taula 2.20.8.  
Veh*km per tipologia de vehicle 

Tipologia RMB 2012 % Mercaderies % 

% Mercaderies 

sobre total 

RMB 

Turisme 15.981.020.751 63,04% 14.332.979.779 62,43% 89,69% 
Mercaderies 
lleugeres 

5.820.959.564 22,96% 5.330.662.853 23,22% 91,58% 

Motocicletes 1.501.188.844 5,92% 1.415.275.658 6,16% 94,27% 
Mercaderies 
pesants 

1.508.294.120 5,95% 1.368.538.626 5,96% 90,73% 

Autobusos/Autocars 252.977.869 1,00% 237.094.186 1,03% 93,72% 
Mode ferroviari 287.359.874 1,13% 274.205.771 1,19% 95,42% 
TOTAL 25.351.801.022 100% 22.958.756.870 100% 90,56% 

Font: ICerdà 

 

Taula 2.20.9.  
Veh*km per objecte de transport 

Tipologia RMB 2012 % Mercaderies % 

% Mercaderies 

sobre total 

RMB 

Transport de 
passatgers 

17.989.237.341 70,96% 16.226.545.184 70,68% 90,20% 

Transport de 
mercaderies 

7.362.563.681 29,04% 6.732.211.686 29,32% 91,44% 

TOTAL 25.351.801.022 100% 22.958.756.870 100% 90,56% 

Font: ICerdà 

De les dades de mobilitat d’aquest subàmbit es desprèn que: 

 Concentra gairebé la totalitat de la mobilitat de mercaderies de la RMB, si bé cal 
tenir en compte que concentra la major part de la mobilitat total de la RMB.  

 Conté els principals eixos infraestructurals de la RMB, i concentra un important 
percentatge de la població metropolitana.  

 A les dades en què es relaciona la mobilitat amb la superfície s’observa una 

major concentració del trànsit de mercaderies en aquest àmbit.  

Per aquest motiu, un cop es presentin les principals dades de caracterització ambiental del 
subàmbit, s’identificarà un grup de trams específics de concentració del trànsit de 

mercaderies sobre els quals es considera que s’hauran de focalitzar les mesures que es 

consideri necessari prioritzar en aquest subàmbit.  
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Mapa 2.20.3. Subàmbit 03, zones d’especial incidència del transport de mercaderies 
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Acrònims 

 
 

ADIF Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
AGE Administració General de l'estat 
ATM Autoritat del Transport Metropolità 
CGM Centres Generadors de Mobilitat 
DNM Directrius Nacionals de Mobilitat 
DTES Departament de Territori i Sostenibilitat 
EEA Agència Europea del Medi Ambient  
EMEF Enquesta de Mobilitat en dia feiner 
EMEP / CORINAIR Air pollutant emission inventory guidebook  

EMQ Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
EPTMC l’Enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera  
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
GEH Gasos d'Efecte Hivernacle 
IER  Escenari Intensiu en Eficiència energètica i energies renovables 
IET Institut d'estudis territorials 
IPC Índex de Preus al Consum 
ISA Informe de Sostenibilitat Ambiental 
MIFO Ministerio de Fomento 
P&R Park & Ride 
PDE Plans de Desplaçament d’Empresa  
PDI Pla director d'infraestructures 
PDU Plans Directors Urbanístics 
PECAC Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020)  
PESVC Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 
PIB Producte Interior Brut 
PITC Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026)  
PIU  Punts d'Informació per a l'usuari 
PLSV Plans Locals de Seguretat Viària 
PME Plans de mobilitat específics 
PMQA Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire  
PMR Persones amb mobiltat reduïda 
PMU Pla de Mobilitat Urbana 
PROENCAT-  Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 
PSVC Pla de seguretat viària de Catalunya (2011-2013)  
PTMB Pla territorial metropolità de Barcelona 
PTVC Pla de transports de viatgers de Catalunya (2012 -2020)  
RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

RMB Regió Metropolitana de Barcelona 
SIM Secretaria d’Infraestructures de Mobilitat 

SIMCAT 
Sistema d'Informació i modelització per a l'avaluació de polítiques 
territorials a Catalunya 

TCA Trams de concentració accidents 
TMB Transport Metropolità de Barcelona 
TPC  Transport públic col·lectiu 
VAO Vehicles d’alta ocupació  
VP Vehicle privat 
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Documents de Referència – Estudis instrumentals 

2.1 El marc físic de l’RMB 

IET 
Elements territorials de la regió metropolitana de Barcelona en relació a la mobilitat 
(octubre 2012). 

2.2 Planejament territorial i de la mobilitat 

IET 
Elements territorials de la regió metropolitana de Barcelona en relació a la mobilitat 
(octubre 2012). 

2.3 Variables territorials de la mobilitat 

IET 
Elements territorials de la regió metropolitana de Barcelona en relació a la mobilitat 
(octubre 2012). 

2.4 Mobilitat de les persones 

AiM Actuacions estratègiques en la xarxa de carrils bicicleta interurbana de l’RMB (2012). 

GESOP 
Identificació d'estratègies i indicadors explicatius de la mobilitat de no residents i 
grups de difícil caracterització (abril 2012).

2.5 Mobilitat de mercaderies 

Transfer Actuacions estratègiques al sector de mercaderies (juliol 2012). 
UTE :  
SENER, 
TRANSFER, 
Mcrit i ERF 

Desplegament de mesures per a la promoció de l’eficiència energètica i l'ús dels 
combustibles nets (2013). 

2.6 Parc de vehicles 

UTE :  
SENER, 
TRANSFER, 
Mcrit i ERF 

Desplegament de mesures per a la promoció de l’eficiència energètica i l'ús dels 

combustibles nets (2013). 

ICerdà 
Seguiment de l’evolució d’emissions gasos efecte hivernacle i qualitat de l'aire de la 
mobilitat a l’RMB 2006-2010. (Juliol 2012) 

2.7 Xarxa viària 

Mcrit Diagnosi de la xarxa viària de l'RMB (2013). 
2.8 Xarxa ferroviària 

ATM Anàlisi del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona (2013). 
ICerdà Enquesta als usuaris de Park and ride  (2012). I.CERDÀ. 

Doymo 
Millora dels intercanviadors amb una correspondència de llarg recorregut a la RMB. 
(2012) 

2.9 Xarxa de no motoritzats 

AiM Actuacions estratègiques en la xarxa de carrils bicicleta interurbana de l’RMB (2012). 
Jordi 
Castelló 

Estudi per a la implantació d'un aparcament segur per a bicicletes a les estacions de 
transport públic de l'RMB (2010). 

INTRA Estudi de propostes de millora de les parades de transport públic interurbà. (2010). 
2.10 Serveis de transport públic per carretera 

UTE :  Diagnosi i propostes d'actuació del transport públic (2013) 

SENER, 
TRANSFER, 
Mcrit i ERF 

I Diagnosi i propostes del transport: baixa demanda, discrecionals, no residents i 
informació (2013). 

Intra Estudi de propostes de millora de les parades de transport públic interurbà. (2010). 
ALG Anàlisi de línies d’autobús d’aportació a les estacions ferroviàries de l’RMB (2010). 
2.11 Autobusos discrecionals 

UTE: 
SENER, 
TRANSFER, 
Mcrit i ERF 

Diagnosi i propostes del transport: baixa demanda, discrecionals, no residents i 
informació (2013). 

2.12 Transport de mercaderies 

Transfer Actuacions estratègiques al sector de mercaderies (juliol 2012). 
2.13 Centres generadors de mobilitat 

MCrit 
Actuacions estratègiques de mobilitat als polígons industrials i als Centres 
Generadors de Mobilitat a l’àmbit de l’RMB (juliol 2012). 

2.14 Informació i gestió de la mobilitat 

UTE :  
SENER, 
TRANSFER, 
Mcrit i ERF 

Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal (2013) 

2.15 Seguretat viària 

Intra La seguretat viària: diagnosi i perspectives (juliol 2012). 
2.16 Avaluació dels impactes ambientals i socials 

ICerdà 
Seguiment de l’evolució d’emissions gasos efecte hivernacle i qualitat de l'aire de la 
mobilitat a l’RMB 2006-2010. (Juliol 2012) 

Lavola Informe de sostenibilitat ambiental preliminar. (2012) 
2.17 Energia 

UTE :  
SENER, 
TRANSFER, 
Mcrit i ERF 

Desplegament de mesures per a la promoció de l’eficiència energètica i l'ús dels 

combustibles nets (2013). 

2.18 Avaluació dels costos del sistema de transport 

SENER  Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB per al 2010 (2012). 
2.19 Dimensió subjectiva de la mobilitat 

GESOP 
Identificació d'estratègies i indicadors explicatius de la mobilitat de no residents i 
grups de difícil caracterització (abril 2012).

2.20 Els subàmbits del pdM 

Lavola Subàmbits del pdM. Annex 2. (2013) 

 


