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Introducció 

El Pla Director de Mobilitat (en endavant pdM) 

és l’instrument per planificar la mobilitat del 

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 

Barcelona (SIMMB) tenint present tots els modes 

de transport que en formen part, tant de 

persones com de mercaderies. El Pla vol 

aconseguir que els desplaçaments siguin el 

màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les 

necessitats de la ciutadania, d’acord amb els 

principis i objectius que estableixen els articles 2 

i 3 de la llei 9/2003 de 13 de juny, de  la mobilitat, 

i desenvolupar al territori el que determinen les 

Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la 

llei), i en coherència i subordinat a les directrius 

del planejament territorial que li afecten.  

El territori que abasta el nou Pla Director de 

Mobilitat s’ha vist transformat respecte el Pla 

anterior: no únicament per l’increment en 

l’extensió del seu àmbit geogràfic, que passa a 

cobrir 314 municipis (12 comarques), sinó 

sobretot per les dinàmiques de redistribució de 

població i activitats que han provocat les 

oscil·lacions socioeconòmiques i les 

transformacions de la base social i productiva. 

Així, l’ampliació respon a la necessitat que el 

pdM s’ajusti a la nova realitat econòmica, 

territorial, social i ambiental del conjunt del 

SIMMB i a la voluntat que aquest tingui un pes 

rellevant sobre la mobilitat del propi territori i, 

per extensió, de la mobilitat i dinamització de la 

resta de Catalunya. 

  

Emmarcament 

Si bé el pdM 2013-2018 s’iniciava amb una 

situació depressiva pel què fa a les variables 

demogràfiques i econòmiques, motivades per la 

crisi econòmica mundial que a Catalunya 

comença a mostrar els seus efectes l’any 2008, es 

detecta algun símptoma que apunta ja a la seva 

recuperació. L’evolució positiva de variables 

com el PIB o les afiliacions a la seguretat social 

són interpretades en clau de reactivació del 

mercat immobiliari, que no únicament ha tornat 

a incrementar el preu de l’habitatge sinó també 

a la dinàmica constructora, que va tocar fons a 

Catalunya l’any 2013. 

A banda de les grans magnituds, les condicions 

de vida i els hàbits de la població i l’estructura i 

organització de les activitats productives també 

han canviat. L’increment de les desigualtats 

socials i l’aparició de bosses de pobresa que hi 

estan associades, la generalització del comerç i 

els serveis telemàtics i el seu impacte sobre les 

formes tradicionals de compra, de desplaçar-se i 

de distribució, o l’espectacular increment de 

l’activitat logística són alguns dels canvis 

substancials que han alterat el comportament de 

la població del Sistema Integrat de Mobilitat 

Metropolitana de Barcelona i, per tant, també la 

seva mobilitat. 

Durant els tres primers 
trimestres del 2018 el sector 
logístic català ha marcat rècords, 

ha augmentat un 55% respecte del 
mateix període del 2017. 
 

Altres elements futurs que faran alterar la 

mobilitat d’aquest territori són el previst nou 

marc de mobilitat, vinculat especialment a la 

implantació de la T-mobilitat, que comportarà a 

la vegada un canvi en el sistema tarifari actual, 

així com un possible nou escenari de peatges, 

amb previsibles conseqüències en l’ús del 

transport públic i d’alguns corredors viaris. Així 

mateix, es produiran canvis en els hàbits de 

desplaçaments de la població atesa la 

digitalització de la societat, com l’efecte de 

l’economia col·laborativa en l’ús dels mitjans de 

transport i l’aparició de nous mitjans de 

transport, com el vehicle elèctric i el vehicle 

autònom, que canviaran la manera de moure’ns 

actual i tradicional.  

Alhora, es produeixen altres elements que 

motiven la redacció del nou pdM 2020-2025 com 

són certes mancances detectades en l’execució 

del vigent pdM 2013-2018 que ha d’abordar el 

nou Pla, com els problemes de capacitat de la 

xarxa de transport públic; el paper rellevant que 

cal donar al vianant en la mobilitat 

metropolitana, en l’accessibilitat al sistema de 

transport i en els continus urbans; així com la 

resposta de la mobilitat metropolitana als 

episodis de contaminació ambiental, amb 

restriccions al vehicle privat i mesures associades 

com l’increment de l’oferta del transport públic, 

entre d’altres. Aquest darrer element està en 

relació amb la major consciència actual envers 
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els problemes de salut pública vinculats a la 
contaminació i relacionats amb la mobilitat. 

Les millores al transport públic 
i modes actius generen múltiples 
efectes positius per a la salut de les 
persones. 
 

Per altra banda, cal tenir en compte que el pdM 
ha de coordinar-se amb la resta d’elements de 
planificació de mobilitat i ambientals d’aquest 
territori, amb figures ja existents que 
s’actualitzaran, com la revisió del PDI 2021-2030, 
el PAMQA, el PMU de Barcelona 2019-2024, així 
com l’aparició de nous plans com el PMMU de 
l’AMB, o Plans Específics de mobilitat com el del 
Vallès i el Maresme.  

Figura 1 Motivacions per la redacció del pdM 2020-
2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest context de canvi constant de la 
societat i l’activitat, i en menor ritme del territori, 
el nou pdM 2020-2025 ha de gestionar una 
demanda de transport que es postula com a 
enormement dinàmica i canviant, no únicament 
pel què fa a volum, sinó sobretot quant a hàbits, 
recorreguts, mitjans i recurrència.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous elements transversals de la 
mobilitat 

El pdM 2020-2015 té per objectiu, com ja s’ha 
esmentat, planificar la mobilitat del Sistema 
Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona tenint present tots els modes de 
transport que en formen part, tant de persones 
com de mercaderies. 

Per tal d’assolir aquesta planificació l’ATM es 
planteja analitzar els mitjans de transport tal i 
com s’ha fet en els plans anteriors, adaptant-ho 
a la situació actual, però analitzant el sistema de 
mobilitat actual en relació als modes de 
transport actius, al transport públic i al transport 
privat, així com l’anàlisi específic de les 
mercaderies i els centres generadors de 
mobilitat. Però, en aquest nou pdM, es vol donar 
especial rellevància i èmfasi a un seguit 
d’aspectes de caire transversal i que tenen un 
impacte directe sobre la població i la seva 
manera de moure’s, i que cal tenir presents 
alhora de planificar la mobilitat del futur, com 
són: la salut de les persones, la perspectiva de 
gènere en la mobilitat, l’aspecte social i 
d’accessibilitat de la mobilitat, i la digitalització i 
la mobilitat 4.0.  

Amb tot són aspectes que repercuteixen 
directament sobre les persones i les seves 
pautes de mobilitat.  

 

 

Consideracions prèvies en matèria de salut al 
pdM 2020-2025 

El model de mobilitat i transport a l’àrea del 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB) és altament complex i 
interconnectat a totes les escales. El bon 
funcionament del sector del transport i la 
mobilitat és essencial en el dia a dia de la 
població, la prosperitat i el dinamisme de tota la 
regió. El sector del transport i la mobilitat però, 
genera, en la seva configuració actual, una 
elevada quantitat de costos i externalitats 
negatives. Als ja coneguts i persistents impactes 
mediambientals i socials, li sumem ara els 
impactes que el model de mobilitat, dominat pel 
vehicle privat, té sobre la salut dels habitants del 
SIMMB. Perquè Catalunya pugui arribar als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(SDG) i als paràmetres acordats en la Nova 
Agenda Urbana és necessari un canvi de 
paradigma que vagi més enllà de complir amb 
els límits de contaminació o emissions i 
aconsegueixi un canvi profund en el model futur 
de mobilitat urbana. En aquest sentit, si els plans 
anteriors (pdM 2006-2012; pdM 2013-2018) ja 
feien un èmfasi especial en atenuar els impactes 
mediambientals, en aquest nou pdM 2020-2025 
es vol posar també el focus en els impactes del 
transport sobre la salut i el benestar de la 
població.   

NOU PDM

2020-2025

Marc Legal

Evolució de 

l’actual pdM

Nous Plans de referència i 

nou àmbit territorial

Nou marc          

de mobilitat

Noves eines 

tecnològiques

Nova realitat 

social, econòmica

Canvis previstos en els 

hàbits de mobilitat



// 5 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

Figura 2 Nous elements transversals de la mobilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dinàmiques de planejament recents han 
creat entorns urbans amb un important 
protagonisme del vehicle privat. El dinamisme 
del cotxe permet un model de mobilitat 
metropolità amb un increment constant de les 
distàncies viatjades diàriament, a la vegada que 
també alimenta un model de urbanització basat 
en la distància i no en la proximitat. Tot plegat 
implica que tot i tenir nodes metropolitans 
altament densos, amb bona mixticitat d’usos i 
intensament connectats, el cotxe i la mobilitat en 
vehicle privat segueixen sent protagonistes en 
l’àmbit del SIMMB. Aquest protagonisme és 
visible tant en l’elevat nombre de desplaçaments 
diaris com en la desproporcionada quantitat 
d’espai públic que es dedica a la seva circulació 
o aparcament.  

Com a resultat, els habitants del SIMBB es 
troben exposats a múltiples elements 
ambientals que tenen afectacions directes sobre 
la salut i el benestar: 

 La contaminació de l’aire, genera un 
augment de les malalties respiratòries, 
contribueix a l’aparició de malalties 
neurodegeneratives i impedeix el 
correcte desenvolupament cognitiu de la 
població infantil, entre d’altres.  

 El soroll, provocat tant pel trànsit privat 
com el trànsit de mercaderies, 
contribueix a patologies importants com 
les malalties cardiovasculars i la 
hipertensió, a més de generar importants 
impactes en termes d’estrès i desordres 
dels patrons de son, aspectes que també 
impacten directament sobre la salut.  

 Els cotxes i les infraestructures viàries 
també contribueixen a l’augment dels 
efectes d’illa de calor, incrementant les 
temperatures mitjanes diürnes i sobretot 
nocturnes en els centres urbans. Aquest 
augment de les temperatures té, en el 
context del canvi  climàtic i d’onades 
cada cop més freqüents de calor, efectes 
directes sobre la població i notablement 
sobre la mortalitat de les persones més 
vulnerables.  

 Per últim, l’accidentalitat segueix 
generant un alt nombre de morts i ferits 
tant entre els propis usuaris del transport 
privat, com entre els ciclistes i els 
vianants.  

A més dels efectes negatius directes, també hem 
de tenir en compte el preu que la societat paga 
en termes de salut al prioritzar el vehicle privat 
per davant dels modes de transport actius com 
el caminar i l’anar en bicicleta.  

El model de mobilitat actual 

allunya als usuaris dels beneficis 

directes de moure’s en transport 

actiu. Entre aquests, el més 

important és l’activitat física 

moderada.  

Un 20% de la mortalitat prematura en una ciutat 
com Barcelona és atribuïda al sedentarisme i la 
manca d’activitat física. Caminar i anar en 
bicicleta té a més efectes positius sobre la salut 
mental i el benestar. Caminar és un mitjà de 
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transport democràtic i a l’abast de tothom, fet 
que permet reduir les dinàmiques de segregació 
i desigualtat que afecten a les nostres ciutats. 
Així mateix, a través del transport actiu 
s’empodera i dota de llibertat a nombrosos 
grups de població que es troben habitualment 
exclosos del model basat en el transport privat. 
Entre aquests grups, la població més gran i la 
més menuda en són els més beneficiats amb, a 
la llarga, efectes positius en termes de salut 
mental, autonomia personal, integració i salut 
física. L’ocupació de l’espai públic per part del 
cotxe també és en moltes ocasions darrera de la 
manca d’espais verds, especialment al centre de 
les ciutats, amb la conseqüent pèrdua d’espais 
per activitats restauradores que protegeixen i 
promouen estils de vida saludables.  

Els paràmetres de salut s’estan 

incorporant, cada cop més, en els 

plans d’ordenamet sectorial i 

territorial.  

En els últims anys, l’acumulació d’evidència 
científica al voltant dels impactes del transport 
en la salut ha dut a polítics i tècnics a intentar 
introduir indicadors i paràmetres de salut en els 
plans d’ordenament sectorial i territorial. És 
precisament des d’aquest consens que el pdM 
2020-2025 es proposa introduir les 
consideracions i impactes en la salut de les 
persones com a un element transversal a tots els 
documents d’aquest Pla. La naturalesa de la 
mobilitat i el sector del transport, profundament 
connectada amb l’economia, així com amb totes 

i cada una de les activitats del habitants de la 
regió fa que les implicacions en termes de salut 
no es puguin singularitzar en alguna de les 
actuacions concretes del pla –infraestructures, 
vianants,  transport públic- sinó que requereix 
d’una aproximació de caràcter transversal i 
interdisciplinari. Així mateix, les actuacions en 
matèria de salut i transport requereixen d’un 
treball a múltiples escales geogràfiques i d’una 
coordinació entre les administracions 
encarregades de planejar l’ordenament en els 
diferents àmbits territorials.  

L’escala regional del pdM 2020-2025 és idònia 
per afrontar els canvis necessaris. Així, ciutats i 
regions metropolitanes arreu del món estan 
liderant els esforços recents per iniciar la 
transició cap a models i hàbits de mobilitat més 
saludables perquè l’escala de ciutat i àrea 
metropolitana és més adequada a les necessitats 
del planejament que l’escala local o estatal. El 
pdM 2020-2025 introdueix consideracions per a 
una mobilitat saludable i sostenible en un àmbit 
altament heterogeni, on es combina l’existència 
d’una gran metròpolis híper-densa amb ciutats 
mitjanes de teixit històric i zones rurals 
submetropolitanes. Aquesta diversitat d’àmbits 
requereix de principis vertebradors que puguin 
guiar mesures concretes en el territori a través de 
la capil·laritat dels plans d’escala més petita. 
Exemples d’aquests principis vertebradors són: 
l’aposta decidida pel transport actiu, la 
necessitat de disminuir l’ús del transport privat 
tant en freqüència com en distàncies viatjades, la 
supeditació del transport privat motoritzat a tots 
els altres mitjans de transport, la connexió de la 
xarxa de ciutats i les zones periurbanes amb  

infraestructura multimodal basada en la xarxa de 
transport públic existent, generar i potenciar 
nodes intermedis de centralitat per tal d’afavorir 
els desplaçaments de proximitat i preparar el 
territori per a l’adopció futura d’aquells 
nousmodels de transport que demostrin ser més 
sostenibles i saludables. 

En el context actual caracteritzat per l’aparició 
de nous modes de transport unipersonals 
(patinets, e-scooters) i d’innovació tecnològica 
dels mitjans de transport tradicionals (motors 
elèctrics, automatització, vehicles compartides/a 
demanda), el pdM 2020-2025 també ha 
d’introduir la consideració de salut a l’hora de 
valorar quines innovacions s’han d’adoptar i 
promocionar al territori, més enllà de la seva 
eficiència a l’hora de transportar béns i persones.  

Finalment, les propostes del pla hauran de servir 
per implementar els canvis necessaris cap a un 
model més sostenible i saludable. El pla també 
es proposa anar més enllà d’atenuar els 
impactes negatius del transport sobre la salut, i 
potenciar aquells hàbits de mobilitat més 
saludables per tal de tenir un impacte positiu 
universalment sobre el benestar i la salut mental 
i física dels habitants del SIMMB. 
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Mobilitat amb perspectiva de gènere 

Les nostres ciutats i pobles s’han construït 
prioritzant uns sistemes de mobilitat 
androcèntrics, que prioritzen els desplaçaments 
per motius ocupacionals i en vehicle privat 
motoritzat, un model de transport que respon a 
un model de masculinitat hegemònica. Aquests 
sistemes de mobilitat no han tingut en compte 
els vincles entre les diferents activitats de la vida 
quotidiana de les persones ni els vincles amb 
l’entorn, contribuint a una crisi ambiental, 
energètica i de les cures a nivell global. Per tant, 
a través de les polítiques de mobilitat s’han 
reproduït prioritats, rols i desigualtats socials i de 
gènere que a més, han contribuït a la degradació 
ambiental del nostre territori.  

Incloure la perspectiva de 

gènere en les polítiques de 

mobilitat implica un canvi de 

prioritats. 

Enfront a això, incloure una perspectiva de 
gènere interseccional en les polítiques de 
mobilitat implica un canvi de prioritats per tal de 
posar la vida quotidiana de les persones i la 
sostenibilitat de la vida al centre de les decisions 
territorials. Això representa visibilitzar i valorar la 
diversitat d’activitats i experiències, tant aquelles 
productives i remunerades, com les activitats no 
remunerades, domèstiques, de cura i 

                                                   

1 Carme Miralles-Guasch, Montserrat Martínez Melo, and Oriol 
Marquet. "A gender analysis of everyday mobility in urban and rural 

comunitàries que són essencials per a la 
reproducció de la vida. La mobilitat des de la 
perspectiva de gènere alhora implica analitzar 
com els rols de gènere influeixen l’ús i gaudi de 
les nostres ciutats i pobles.  

El gènere i la seva intersecció amb altres 
característiques, com l’edat, l’origen, el nivell 
d’ingressos, les capacitats, el tipus d’unitat de 
convivència, barri o població on es viu, 
condiciona i determina les opcions de mobilitat 
de les persones. A l’àmbit del Sistema Integrat 
de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 
(SIMMB), l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 
(EMEF) recull des de l’any 2003 dades de 
mobilitat segregades per sexe, edat i localitat. 
D’aquestes dades s’extreu que les dones a la 
RMB, en la seva diversitat, – joves, adultes i 
grans, tant de territoris rurals com urbans –, 
tenen una mobilitat més sostenible, complexa i 
diversa que els homes.  

Les dones tenen una mobilitat més sostenible, 
perquè es mouen majoritàriament a peu o en 
transport públic. Tenen una mobilitat més 
complexa i diversa perquè fan més 
desplaçaments al dia que els homes degut a la 
seva dobla i triple jornada de treball remunerat, 
treball domèstic i de gestió de la llar i les 
relacions afectives. Les dones continuen sent el 
70% de les cuidadores de persones dependents 
i dedicant el doble de temps al treball 
reproductiu i de cures que els homes. Els seus 
desplaçaments són poligonals i es produeixen 

territories: from challenges to sustainability." Gender, Place & 
Culture 23.3 (2016): 398-417. 

per major nombre de motius, encadenant 
diferents activitats i trajectes. Alhora, les dones 
recorren menys distància en cada viatge i 
optimitzen el temps dels seus recorreguts, fent 
viatges més curts i més pròxims. Però al final del 
dia recorren més quilòmetres per la quantitat 
d’activitats que entrellacen degut a la seva doble 
i triple jornada.  

Tot i que la mobilitat de les dones és més 
sostenible, les desigualtats de gènere que les 
dones continuen vivint en la societat actual 
dificulten aquesta mobilitat. Per exemple, la 
feminització de la pobresa condiciona el tipus de 
transport i els desplaçaments de les dones, per 
la manca de temps, de recursos econòmics i les 
necessitats de conciliar tasques quotidianes. La 
salut també condiciona la mobilitat de les dones 
ja que, tot i que tenen una major esperança de 
vida, tenen pitjor autopercepció de salut, 
pateixen més malalties relacionades amb el 
dolor i una major percentatge de discapacitat o 
dependència. Tots aquests factors condicionen 
la seva autonomia per desplaçar-se i, per tant, 
afronten més dificultats en la seva mobilitat. Els 
contaminants ambientals també tenen un major 
impacte en les dones, perquè al ser les principals 
vianants estan exposades més temps a aquesta 
contaminació i alhora determinats contaminants 
tenen un major efecte negatiu sobre el cos de les 
dones, ja que s’absorbeixen a través dels greixos 
i les dones tenen un major percentatge de teixit 
gras. 

Per altra banda, les dades mostren que la 
mobilitat que tenen les dones durant el dia es 
transforma a la nit. La por a violències masclistes 
a l’espai públic, com l’assetjament i les 
agressions sexuals,  fa que les dones redueixin o 
paralitzin la seva mobilitat a la nit: les dones 
canvien recorreguts, deixen d’utilitzar certs 
modes de transport o decideixen no sortir. Així 
doncs, tot i que les dones tenen patrons de 
mobilitat més sostenibles, els sistemes actuals 
de mobilitat i transport no sempre responen a 
les seves necessitats diverses i complexes. 

En canvi, les dades mostren que els homes es 
continuen movent en major mesura en vehicle 
privat, malgrat que ells tenen una càrrega molt 
menor de tasques reproductives i no s’enfronten 
a les barreres d’intermodalitat, freqüència, 
inseguretat i accessibilitat que es troben les 
dones quan es mouen a peu o en transport 
públic. L’anàlisi de l’Enquesta de Mobilitat 
Quotidiana (EMQ06), elaborat per la Carme 
Miralles i el seu equip1, documenta que l’elecció 
del vehicle privat per part dels homes ve definit 
pel gènere. L’ús més elevat del cotxe per part 
dels homes no es justifica per la necessitat de 
viatjar més lluny o per la manca d’accés al 
transport públic, sinó perquè els homes troben 
que és més còmode, tot i les conseqüències 
negatives a nivell ambiental i social que això 
implica. Aquesta tendència encara es manté, tal 
i com documenta l’EMEF2017. Les dades també 
mostren que els homes encara tenen més accés 
al cotxe i sumen més carnets de conduir que les 
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dones. En canvi, estudis qualitatius sobre la 
mobilitat de les dones que treballen de nit, 
documenten que les dones a la nit continuen 
tenint patrons de mobilitat sostenible, tot i les 
barreres de moure’s a peu i en transport públic 
en horari nocturn2. Per tant, el gènere acaba 
explicant molts dels patrons de mobilitat, i ens 
permet fer un anàlisi més profund i estructural 
per informar les polítiques i els plans de 
mobilitat.  

Per tal de revertir aquestes desigualtats de 
gènere, és imprescindible incorporar una 
perspectiva de gènere en el Pla Director de 
Mobilitat 2020-2025, que respongui a la 
complexitat de la vida quotidiana, i que s’inspiri 
en els models de mobilitat sostenible de les 
dones, donant valor a les mobilitats que tenen a 
veure amb les activitats domèstiques i de cura de 
les persones. El compromís d’avançar cap a un 
model de mobilitat més sostenible, motivat 
inicialment per qüestions ambientals i de salut, 
cal que vagi més enllà i treballi per revertir les 
desigualtats de gènere. El pdM 2020-2025 vol 
contribuir al canvi de paradigma de mobilitat, 
del discurs dominant d’un transport privat i 
motoritzat que reprodueix desigualtats de 
gènere, a un model enfocat en la vida quotidiana 
de les persones, que valora i posa en el centre 
els patrons de mobilitat sostenible de les dones, 
prioritzant la mobilitat a peu i en transport 
públic, no només perquè són modes més 
sostenibles, sinó perquè també són més 
inclusius. Per això, aquest pdM avança cap a la

                                                   

2 Nocturnes. La vida quotidiana de les dones que treballen de nit 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.punt6.org/wp-
content/uploads/2018/01/Nocturnes_Catala.pdf  

 transversalització de la perspectiva de gènere 
així com la participació de les dones en el procés 
d’elaboració de polítiques de mobilitat valorant 
el coneixement que les dones acumulen de les 
xarxes de mobilitat. 

Incloure la perspectiva de gènere en la mobilitat 
ens permetrà fer plans de mobilitat que 
responguin als desplaçament complexes de la 
vida quotidiana. Això implicarà: 

 Canviar de paradigma i deixar d’analitzar 
la mobilitat com una decisió individual i 
els desplaçaments com a unidireccionals, 
per analitzar les pràctiques i patrons de 
mobilitat complexes de les activitats 
quotidianes tant en l’esfera productiva, 
reproductiva i comunitària i que 
reflecteixin els components socials i 
culturals.  

 Incrementar les dades qualitatives de 
mobilitat que recullen informació més 
detallada del territori i dels elements 
culturals, socials i econòmics que 
condicionen la mobilitat. I per això, 
caldrà fomentar mecanismes de 
participació que incorporin el 
coneixement complex, contextual i 
detallat que les dones tenen dels 
sistemes de mobilitat i transport.  

 Tenir en compte com la diversitat de 
cossos condiciona les opcions de 
mobilitat (persones amb mobilitat 
reduïda, infància, gent gran, joves, 

persones transgènere, persones de 
diferents pesos i mides) 

 Analitzar la mobilitat en el cicle de les 24 
hores del dia, reconeixent les diferents 
dinàmiques temporals de mobilitat així 
com la mobilitat nocturna quotidiana de 
les persones i com es veu condicionada 
pel gènere, la percepció de por, la menor 
freqüència de transport públic o una 
connexió intermodal deficient. Per això, 
serà imprescindible recollir dades 
qualitatives que recullen informació 
sobre mobilitat nocturna, ja que la 
mobilitat nocturna desapareix de les 
estadístiques per ser molt menor que la 
mobilitat diürna. 

Digitalització i mobilitat 4.0 

El model de mobilitat actual és el resultat d’un 
constant canvi i adaptació als comportaments de 
la societat. La mobilitat proporciona resposta a 
les necessitats que sorgeixen de la quotidianitat 
en la ciutadania i la derivada necessitat de 
desplaçar-se. Per aquest motiu la mobilitat no 
manté unes característiques estàtiques, ans al 
contrari, cal entendre-la com un concepte 
dinàmic i sotmès a la contínua adaptació. 

Aquest constant canvi ha dut a modificar la 
manera d’utilitzar el transport, adaptant-se a les 
noves opcions que sorgeixen i distant cada cop 
més dels conceptes més tradicionals vinculats a 
la mobilitat i a la manera de desplaçar-nos. 
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Aquests nous patrons originats amb l’evolució 
de la mobilitat ens porten a parlar de la 
connectivitat, entesa com a un element essencial 
per unificar diferents maneres de desplaçar-se a 
partir de la intermodalitat.  

La connectivitat, element 

essencial per unificar diferents 

maneres de desplaçar-se a partir de 

la intermodalitat.  

La ciutadania disposa de diversos modes de 
transport, generant un canvi en la demanda però 
alhora aquest canvi també condicionat a les 
noves formes d’informació que ens porten a 
introduir el concepte “Mobility as a Service” 
(MaaS). Aquest concepte de la mobilitat com a 
servei sorgeix de la capacitat dels usuaris i 
usuàries de triar com es volen desplaçar a partir 
de la diversitat de mode i informació dels serveis 
dels que disposen, interconnectant diferents 
transports amb la finalitat de generar una 
mobilitat intel·ligent i més eficient. 

L’accés a la informació proporciona a la població 
la capacitat de tenir llibertat per triar a partir de 
la possibilitat de comparar, tenint una nombrosa 
i diversa quantitat de dades. Les noves 
tecnologies expandeixen aquesta accessibilitat 
a la informació i per tant es generen canvis en la 
demanda, en aquest cas en la demanda referent 
a la mobilitat.  

Així doncs, la mobilitat està condicionada a 
l’accés a la informació. Aquesta informació es 
genera mitjançant les noves tecnologies, i per 

tant, la competència entre proveïdors de 
transport i modes està sotmesa a la capacitat de 
proporcionar informació.  

El rol de la informació i les noves tecnologies és 
cada cop més determinant en la mobilitat, 
permetent introduir el concepte de Smart 
Mobility de manera que deixem enrere la 
tendència de la mobilitat sostenible i segura per 
parlar d’una mobilitat intel·ligent. 

 

Enfocament metodològic 

El pdM 2020 – 2025 s’elabora prenent com a 
punt de partida els treballs de seguiment 
continu de les actuacions del pdM 2013-2018, 
que la present Diagnosi Preliminar Estratègica 
n’inclou un resum en l’apartat 3. A grans trets es 
pot dir que amb aquest seguiment s’obtenen 
totes les actuacions realitzades per a la millora 
de la mobilitat, fins aquest moment de l’àmbit de 
l’RMB, avaluant el grau i el ritme d’execució de 
les mesures del pla, així com el grau de 
compliment dels seus objectius.  

Amb aquest punt de partida, el pdM continua el 
seu procés d’elaboració en la que es poden 
identificar les següents fases, tenint en compte 
que ara l’àmbit territorial ha canviat: 

a) Recollida d’informació de l’àmbit del 
SIMMB 

En aquesta primera fase, ja executada, s’ha 
fet una recollida d’informació per tal 
d’identificar el que succeeix en aquest 

territori i els principals problemes, tenint com 
a resultat un seguit d’Estudi Instrumentals. 

És en aquesta primera fase quan s’inicia el 
procés de participació territorial i sectorial, 
que ampliarà la participació ciutadana, ja 
iniciada amb les Jornades obertes i els canals 
de participació permanents de la web del 
pdM.  

b) Diagnosi del model actual de mobilitat 

És la fase en la que s’analitza el model actual 
de mobilitat, destacant els elements claus i 
els seus punts forts i febles, actualment en 
curs.  

Els temes analitzats en aquesta Diagnosi 
estant sent: 

 El marc físic i territorial, figures de 
planejament i variables socials i 
territorials de la mobilitat. 

 En relació a la mobilitat de les 
persones: la mobilitat activa, fent 
referència a la mobilitat de vianants, 
bicicletes i ginys de mobilitat 
personal, en la que s’analitza la 
demanda global, la caracterització de 
la xarxa, així com l’anàlisi de fluxos; 
també s’analitza la mobilitat en 
transport públic, per carretera 
(serveis regulars i discrecionals), així 
com el transport públic ferroviari, a 
on s’inclou una anàlisi de vehicles i 
flotes, la demanda global, així com 
les infraestructures, parades i els 
punts intermodals i es calcula l’índex 

d’accessibilitat al transport públic; i la 
mobilitat en transport privat 
motoritzat analitzant el parc de 
vehicles, les xarxes i els elements de 
gestió, fent especial èmfasi al nou 
model de peatges.  

 Pel que fa a la mobilitat de les 
mercaderies, els vehicles, la xarxa de 
mercaderies, el trànsit i l’activitat 
logística en aquest territori, és el que 
pren rellavància. 

 S’analitza també la mobilitat als 
Centres Generadors de Mobilitat, 
fent especial èmfasi a la situació dels 
polígons industrials i altres CGM, i les 
figures de planificació dels Plans de 
Desplaçament d’Empresa.  

 Es fa una anàlisi específica dels nous 
elements de mobilitat com són l’ús 
de la informació i les noves 
tecnologies en la gestió de la 
mobilitat, la mobilitat col·laborativa, 
la mobilitat elèctrica i amb 
combustibles alternatius, així com el 
vehicle autònom.  

 Per tal de tractar en exclusivitat i 
donant la rellevància que tenen es 
tracten els aspectes transversals de la 
mobilitat, en un apartat específic. Els 
temes tractats son: l’impacte 
ambiental de la mobilitat, en el que 
s’analitzen els consums energètics i 
de l’espai públic, les emissions dels 
GEH, la qualitat de l’aire i l’impacte 
acústic; fent referència a les 
afectacions en la salut de les 



// 10 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

persones en termes d’immissions de 
gasos contaminants i els efectes del 
sedentarisme del model de mobilitat; 
s’analitza l’accessibilitat universal al 
sistema de mobilitat; la seguretat 
viària, en termes de nombre 
d’accidents, tipologies i víctimes; els 
costos socials i ambientals de la 
mobilitat; una anàlisi transversal de la 
perspectiva de gènere en la 
mobilitat; i es fa una aproximació a la 
dimensió subjectiva de la mobilitat. .   

Els altres apartats posteriors i dels que ja s’han 
iniciat les seves tasques són: 

c) Modelització de la mobilitat i els seus 
impactes actuals i projecció tendencial. 

d) Avaluació dels escenaris actuals i 
tendencials. Proposta d’un model de 
mobilitat per tot l’àmbit. 

e) Eixos d’actuació i mesures del pdM. 
f) Resultats assolibles. 
g) Concreció del Pla. 

Aquestes fases es traduiran amb un seguit de 
documents i informes que formaran el cos del 
pdM 2020-2025 que estaran a l’abast de tota la 
població.  

En la Diagnosi Preliminar Estratègica del pdM 
2020-2025, que aquí es presenta, es mostra un 
resum de la major part d’apartats dels que es 
formarà el document final del pdM 2020-2025, 
en especial de la major part dels punts de 
diagnosi de la mobilitat actual, així com un 
apartat d’objectius i oportunitats que es planteja 

el Pla i les línies estratègiques amb les que 
treballa. 

La Diagnosi Preliminar Estratègica del pdM 
2020-2025 acompanya el  Document Inicial 
Estratègic (DIE) per tal de sol·licitar l’inici del 
procediment d’avaluació ambiental estratègica a 
l’òrgan ambiental corresponent, en aquest cas el 
Servei de Plans i Programes de la Subdirecció 
General d'Avaluació Ambiental (la tramitació del 
propi Pla, així com el marc normatiu en matèria 
d’avaluació ambiental queden definits en 
l’apartat 2 del següent document).  
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1. Elements territorials del 

Pla 

 Àmbit territorial del Pla 
 

L’àmbit del nou pdM 2020-2025 correspon al del 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB) en el que actua l’Autoritat 
del Transport Metropolità de l’àrea de 
Barcelona, exceptuant la comarca del Ripollès. 
Per això, el nou pdM s’ha vist transformat 
respecte el Pla de 2013 – 2018, abraçant un total 
de 314 municipis dins un àmbit de 811.334 
hectàrees. L’àmbit del nou pdM inclou les 12 
comarques de la Demarcació de Barcelona: Alt 
Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregta, 
Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, 
Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental. 

Aquest àmbit de 314 municipis serà anomenat al 
llarg del present document com el Sistema 
Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB). 

Aquesta modificació territorial deriva de l’Acord 
de Govern de 21 de febrer de 2017 en què es va 
aprovar la modificació dels Estatuts de l'ATM, i 
entre d’altres aspectes, es va modificar l’àmbit 
territorial de l’ATM. 

 

 

 Mapa 1. Àmbit territorial pdM 2020-2025 

 

El nou pdM ha ampliat, doncs, l'àmbit territorial, 
incorporant a banda de les 7 comarques de la 
RMB, les 5 comarques que formen part d’aquest 
sistema tarifari (Bages, Osona, Anoia, Berguedà 
i Moianès). 

Aquest nou àmbit de planificació representa un 
augment territorial respecte l’anterior pdM del 
61%, mentre que l’increment de població que 
representa és del 11%, per tant, estem davant 
d’un territori amb una baixa densitat de 

població, concentrada, especialment a les 
capitals de comarca, fet rellevant per la 
planificació de la mobilitat. 

Amb tot, l’àmbit del SIMMB inclou el 74% de la 
població total de Catalunya, el que representa 
un total de 5,7 milions d’habitants.  

Taula 1 Evolució de la població a Catalunya i al 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB). 

 2012 2016 

Evolució 

2012 - 
2016 

Catalunya 7.478.968 7.496.276 17.308 

SIMMB 5.698.021 5.686.192 -11.829 

 

L’evolució de la població en aquest territori els 
darrers 15 anys experimenta un doble canvi de 
tendència. El quinquenni s’inicia amb un màxim 
històric de població. Malgrat la crisi econòmica 
iniciada l’any 2008 i la consegüent aturada del 
flux immigratori que havia comportat taxes de 
creixement sense precedents, fins a l’any 2012 la 
població continua augmentant fins a arribar als 
5.698.021 habitants. A partir d’aquest any, però, 
s’inicia un període de decreixement que durarà 
fins a l’any 2015. L’aturada de la immigració 
juntament amb el retorn d’alguns dels efectius 
de població arribats al llarg dels anys anteriors i 
un creixement vegetatiu estructuralment feble 
provoquen aquest decreixement de més de 
30.000 persones, fins a situar la població en 
5.667.649 habitants. És a dir, malgrat que el 

quinquenni en què la crisi econòmica té un 
impacte més gran sobre l’activitat i l’ocupació 
seria el comprès entre 2008 i 2012, els efectes en 
termes demogràfics no es manifesten plenament 
fins al període 2013-2017. 

Figura 3 Evolució de la població del Sistema Integrat 
de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, 2000-2016. 

 

 

 

 

La Figura anterior permet observar el màxim 
demogràfic de l’any 2012 i la posterior davallada 
fins el 2015. En aquest mateix quinquenni, però, 
es produeix un segon canvi demogràfic: la 
reversió de la tendència decreixent a partir de 
l’any 2016. En aquest any la població del SIMMB 
augmenta en gairebé 20.000 habitants i torna a 
la tendència de creixement dels anys anteriors al 
quinquenni. 

 

Nou àmbit territorial del pdM 
 
El pdM 2020-2025 actua al Sistema 
Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona, un total de 314 municipis i 12 
comarques de Catalunya. 

Doble canvi de tendència 
La població, la qual no havia parat 
d’augmentar fins l’any 2012, decreix 
sensiblement fins al 2016, any en què 
sembla tornar el creixement.  
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Barcelona i la seva àrea metropolitana són les 

principals concentracions metropolitanes 

europees i la seva població representa el 57,1% 

del total de la població del Sistema Integrat de 

Mobilitat Metropolitana de Barcelona, i el 43,3% 

de la població a Catalunya.  

El marc territorial d’anàlisi del SIMMB es pot 

organitzar amb diferents àmbits, amb densitats 

de població i característiques diverses: 

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

 El territori de la primera i segona corona 
metropolitanes (els 36 municipis que 
formen l’AMB) tenen una forta centralitat 
amb Barcelona i configuren l’àmbit 
d’expansió de la ciutat compacte. En 
relació a la densitat de població, tot i que 
hi ha diferències entre les dues corones,  
estem davant d’un territori amb una 
densitat de població superior als 1.000 
hab/km2, i amb uns nivells 
d’accessibilitat destacables. 

 En l’àmbit de l’RMB la densitat de 
població oscil·la entre els 500 i 1.000 
hab/km2. En aquest territori 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. Aquestes ciutats 
disposen d’una àrea de mercat de treball 
i d’un entorn comercial propis, però al 
mateix temps mantenen una forta relació 
amb Barcelona. 

 L’àmbit de les Comarques Centrals està 
format per un territori, altament rural, 

amb una població molt concentrada a les 
capitals de comarca, en el que la mitjana 
de densitat és de 105 hab./km2, molt 
inferior a la mitjana del SIMMB (705 
hab./km2). En aquest territori la realitat 
de mobilitat és diferent que a la resta de 
l’àmbit amb uns nivells d’accessibilitat 
molt menors.  

 

Mapa 2. Densitats de població. 

 
 

Pel que respecta a l’evolució futura de la 

població, per a l’àmbit d’estudi, tot seguit se 

sintetitzen les dades aportades per l’Informe de 

diagnosi i recomanacions dels elements 

territorials de l’àmbit del Sistema tarifari integrat 

de l’ATM de Barcelona i la seva relació amb la 

mobilitat (Redondo et al. 2018), realitzat pel 

Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Aquesta estimació s’ha basat en la mateixa 

metodologia emprada en els dos informes sobre 

les variables territorials, demogràfiques i 

socioeconòmiques realitzats per als dos Plans 

Directors de Mobilitat precedents. Tots dos 

plantejats, al seu torn, en la metodologia 

desenvolupada per a la realització dels escenaris 

utilitzats pel Programa de Planejament Territorial 

de la Generalitat de Catalunya. 

Les estimacions donen un creixement de 307.757 

persones entre 2016 i 2025 a l’àmbit del SIMMB, 

fins a situar-se en gairebé 6 milions d’habitants 

per aquest any. Igual que al conjunt de 

Catalunya, la natalitat es mantindrà pràcticament 

estable amb una lleugera davallada fins l’any 

2023, moment en què l’acumulació de la 

immigració arribada els anys anteriors permeti 

un lleuger repunt. La mortalitat mantindrà la 

tendència a l’alça. El primer any de l’escenari, 

doncs, el signe del creixement natural passa a 

ser negatiu i la diferència entre nascuts i morts 

s’eixampla de manera contínua. 

Per tant, l’evolució demogràfica de Catalunya i, 

al mateix temps, de l’àmbit del SIMMB, estarà 

determinada pels moviments migratoris. Tant els 

moviments de sortida com el creixement natural 

negatiu de la població fan necessari l’entrada 

d’un fort contingent immigratori per satisfer la 

demanda d’ocupació.  

Pel que fa a la seva distribució territorial més 

enllà de les variacions relatives, molt 

condicionades per la grandària present del 

municipi, la població anirà a viure, òbviament, 

allà on hi hagi disponibilitat d’habitatge i 

ocupació. Per tal de localitzar els increments de 

població, s’ha considerat, també, un tercer 

criteri: el comportament migratori al llarg dels 

darrers anys.  

Mapa 3. Increment de població estimada dels 
municipis de l’àmbit del SIMMB 

    

 

 
 Eixos territorials 
estratègics 

 
Per tal de facilitar el disseny d’actuacions del 

pdM que recullin la diversitat territorial de 

l’àmbit i alhora permetin identificar les 

característiques dels desplaçaments que es 

produeixen en el seu interior, el pdM treballarà 

amb una divisió del conjunt territorial en 

subàmbits.  

Aquests subàmbits es determinaran a partir de 

les diagnosis específiques, ja que amb les 
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anàlisis fetes es tindran els coneixements 

específics per definir-los.  

Tot i això, l’ATM parteix dels subàmbits 

plantejats en el pdM 2013-2018 que considerava  

com a subàmbits de primer nivell, analitzats amb 

detall i objecte d’ún tracatment específic i que 

són els següents:  

 La zona de protecció especial de l’àmbit 

atmosfèric. 40 municipis afectats pel 

PMQA.  

 Els municipis de baixa densitat.Municipis 

que presenten unes pautes de mobilitat 

diferenciades, amb una relació concreta 

amb les xarxes de mobilitat globals. 

 Zones de concentració de transport de 

mercaderies. Se centra en l’anàlisi dels 

principals fluxos de transport de 

mercaderies pesants i el seu impacte 

sobre el territori.  

Seguint amb aquests subàmbits, tot i que es 

produeixn certes modificacions, des de l’ATM 

s’entén que hi ha un seguit de zonificacions 

possibles que es troben en estudi. Aquestes són: 

 Subàmbit del PMQA. El formen els 40 

municipis de la Zona de protecció 

especial de l’àmbit atmosfèric i que es 

veuen afectats pel Pla de Millora de la 

Qualitat de l’Aire a l’RMB. Són zones de 

protecció especial de l’ambient 

atmosfèric, pel contaminat de diòxid de 

nitrogen, i formen part de les comarques 

del Baix Llobregat, del Vallès Occidental 

i del Vallès Oriental. Els criteris per a 

aquesta delimitació són, per una banda, 

les condicions de dispersió dels 

contaminants, que depenen bàsicament 

de la climatologia i l’orografia, i per altra 

banda les emissions a l’atmosfera 

d’origen antropogènic, que inclouen 

l’activitat industrial, les infraestructures 

de transport i l’ocupació del sòl 

urbanitzat. 

Cal tenir en compte que el Pla de 

Qualitat de l’Aire 2011-2015 a les zones 

de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric, s’ha ampliat a l’horitzó 2020, i 

s’està treballant per la seva revisió. 

Degut als bons resultats que ha tingut 

aquesta delimitació en relació al pdM 

2013-2018 en termes de gestió i 

planificació de la mobilitat es planteja 

tornar a treballar-hi específicament.  

 

 Subàmbit per tipologia urbanística: 

densitat. Es defineix a partir de les 

característiques del teixit urbanístic dels 

municipis. La variable utilitzada és la 

densitat neta d’habitatges per municipi. 

Aquesta zonificació també proporciona 

àmbits amb uns patrons comuns de 

mobilitat, derivats del tipus d’urbanisme. 

Es poden definir categories en funció de 

la densitat del municipi. 

En aquest cas, i seguint el que s’ha fet al 

pdM 2013-2018, aquest subàmbit caldria 

reformular-lo per tal que la seva 

implicació en el territori fos més evident.  

 

 Subàmbit de corredors d’activitat 

econòmica. Agrupacions d’àmbits 

industrials, de polígons d’activitat 

econòmica, que tenen similituds en quan 

a localització, infraestructures, serveis,... 

L’objectiu ha de ser aprofitar sinèrgies 

per millorar-ne l’accessibilitat i la 

dinamització d’aquests territoris.  

 

 Subàmbit  de dinàmiques 

supramunicipals. Temes comuns entre 

diferents municipis que tenen solucions o 

propostes comunes. Es poden  tractar 

temes puntuals a nivell de més d’un 

municipi segons les seves sinèrgies i 

necessitats. 

  
 Planejament territorial i 
de la mobilitat 

 

Una de les funcions del pdM es la de coordinar 

les polítiques de mobilitat que s’apliquen al 

territori del SIMMB entre les diferents 

administracions, sent una eina de suport en 

l’assoliment dels objectius que la planificació 

sectorial fixa, establint mesures concretes i 

buscant punts en comú entre els diferents plans.  

En aquest sentit es defineixen les sinèrgies amb 

els Plans Territorials Parcials del territori 

metropolità i de les Comarques Centrals, així 

com es fa una aproximació als instruments de 

planificació de la mobilitat a l’àmbit el SIMMB.  

 

El Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona (PTMB) 

 

El pdM 2020-2025, en tant que el seu nou àmbit 

és el Sistema Integrat de Mobilitat 

Metropolitana de Barcelona (SIMMB), es 

relaciona directament amb el Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona (PTMB), l’àmbit del 

planejament del qual l’integren les comarques 

de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 

Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès 

Occidental i el Vallès Oriental. Tot i això, l’àmbit 

del nou pdM avarca comarques més enllà del 

PTMB (com el Bages, Osona, Berguedà, etc.) i, 

per tant, també l’afecta el Pla Territorial Parcial 

de les Comarques Centrals, que s’exposa en el 

següent punt. 

El PTMB, aprovat el 20 d'abril de 2010, va 

representar una fita sense precedents en 

l’ordenació del territori de la regió 

metropolitana de Barcelona, no únicament per 

ser la primera figura de planejament territorial 

d’escala regional efectivament aprovada sinó 

també per la introducció de tota una sèrie de 

novetats conceptuals en matèria de planejament 

i la sensibilització cap als reptes que plantejaven 

elements d’índole ben diversa i entre els quals 

es trobava la mobilitat. De fet, el pdM 2013-2018 

ja va recollir bona part dels continguts del PTMB. 

El pdM considera estratègic un canvi en el model 

territorial a mig termini en la línia del que preveu 

el PTMB, i proposa un model de mobilitat que 

entre altres principis sigui: 
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 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 del territori, que 

promogui la transferència de persones 

usuàries de l’automòbil i la motocicleta 

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 que promogui l’ús de 

combustibles nets amb mínim impacte 

sobre la salut de les persones i el medi 

ambient. 

 Equitatiu que col·labori a augmentar la 

qualitat de vida i el reequilibri social, per 

garantir l’accessibilitat per a 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 PTMB incideix sobre la mobilitat a través de 

quatre vectors principals: 

1. En primer lloc, i de manera més directa i 
evident, a partir de les disposicions en 
matèria d’infraestructures de transport. 

2. En segon lloc, sobre la generació 
mateixa de la mobilitat a partir de les 
determinacions que afecten a les 
característiques del sistema urbà. 

3. En tercer lloc, a partir de tota una sèrie 
d’elements que relacionen els dos 
sistemes esmentats, infraestructures de 
mobilitat i teixits urbans, en allò que pot 
reforçar l’eficiència de les primeres i el 
model de desenvolupament desitjat per 
als segons. 

4. Finalment, l’avaluació ambiental 
estratègica del propi Pla també va 
incorporar, lògicament, determinacions 
amb clara incidència sobre la mobilitat. 

 

El Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Centrals (PTPCC) 

La regió metropolitana de Barcelona concentra, 

com és sabut, la major part de la població i 

l’activitat econòmica de l’àmbit considerat en la 

present anàlisi. Però les altres 5 comarques que 

formen l’àmbit del SIMMB, el Sistema Integrat 

de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (Anoia, 

Bages, Berguedà, Osona i Solsonès), tenen 

també un pes significatiu pel què fa a població i 

activitat econòmica i, a més, gràcies a les 

dinàmiques d’integració funcional, veuran 

incrementada la seva importància com a 

receptores de gran part dels creixements 

originats a la regó metropolitana al llarg dels 

propers anys. 

En aquest context, i en tant que bona part 

d’aquestes comarques s’inclouen en l’àmbit del 

pdM (totes excepte el Solsonès), s’ha considerat 

fer esment al seu encaix territorial i de 

planejament dins el Pla territorial parcial de les 

Comarques Centrals (PTPCC). 

El PTPCC va ser aprovat un any i mig abans que 

el PTMB, concretament el 16 de setembre de 

2008, i es regia pel mateix programa de 

planejament territorial que el PTMB i, per tant, 

utilitzava el mateix llenguatge. 

L’aplicació d’aquest model a l’àmbit de les 

Comarques Centrals es traduïa, principalment, 

en dirigir els processos de canvi d’escala de les 

àrees urbanes d’Igualada, Manresa i Vic, establir 

de manera proporcionada les estratègies de 

desenvolupament per a les altres ciutats que 

formen l’estructura urbana madura del territori i 

reforçar les estructures urbanes febles del 

territori com ara els conjunts de les Colònies 

industrials desenvolupades al llarg dels cursos 

fluvials i certes àrees amb extenses 

urbanitzacions de baixa densitat. En concret, el 

Pla identificava tres grans “polaritats 

territorials”, Vic, Manresa i Igualada, on s’havien 

de concentrar els principals creixements. Les 

altres dues “polaritats comarcals” de l’àmbit, 

Berga i Solsona, havien d’acollir creixements 

menors. 

En l’actualitat ens trobem que, de les propostes 

del PTPCC, se n’han realitzat poques. L’esclat de 

la crisi econòmica que va aturar el creixement 

econòmic i de l’ocupació i, amb ells, l’arribada 

d’immigració exterior per satisfer la demanda de 

mà d’obra, va representar un fre als 

desenvolupaments residencials i 

infraestructurals previstos pel Pla. El creixement 

demogràfic previst en gairebé 720.000 habitants, 

s’ha limitat a una quarta part (74.672) fins el 2017, 

i ha deixat la població total en 502.317 habitants. 

Per la seva banda, els creixements estimats dels 

llocs de treball, xifrats en 170.900 unitats, no 

només no s’han produït, sinó que el nombre 

total d’afiliats l’any 2017 era gairebé un 3% 

inferior al treballadors localitzats el 2001. Com a 

conseqüència, els desenvolupaments 

residencials i d’àrees d’activitat econòmica ha 

estat molt menor al previst, a l’igual que ha 

passat amb les infraestructures. Cap de les 

infraestructures ferroviàries previstes s’ha 

realitzat, agreujant d’aquesta manera el dèficit 

de servei ferroviari de l’àmbit. Pel que fa al viari, 

únicament s’ha realitzat el desdoblament de l’Eix 

Transversal (C-25) i del tram pendent de la C-17 

entre Vic i Ripoll. 

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 i del PTPCC 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 principals PDUs que afecten l’àmbit del pdM 

2020-2025, en termes de mobilitat, són els 

següents: 
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Taula 2 Plans Directors Urbanístics (PDU) que afecten 
l’àmbit del pdM 2020-2025. 

SIMMB  Catalunya 

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

PDU 
d’Infraestructures 
de la ròtula de 
Martorell-Abrera 
(en curs) 

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

PDU per a la 
concreció i 
delimitació 
de la reserva 
de sòl per a 
l'establiment 
de l'eix 
Transversal 
ferroviari 

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

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

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

Revisió dels 
PDU de les 
àrees 
residencials 
estratègiques 
(ARE) de tot 
Catalunya (en 
curs) 

PDU 
d'infraestructures 
viàries, 
ferroviàries i 
logístiques a les 
comarques de 
l'Alt Penedès i el 
Baix Penedès 

PDU LOGIS 
Intermodal 
Penedès (en 
curs) 

PDU de 
l'activitat 
econòmica al 
Baix Llobregat 
nord (en curs) 

Modificació 
del PDU per 
a la 
concreció i 
delimitació 
de la reserva 
de sòl per a 
la línia orbital 
ferroviària 
(en curs) 

PDU de l’Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona 

PDU Plana del 
Vallès 

PDU Maresme 
PDU del 
sistema 
costaner-1 

PDU del Baix 
Congost 

PDU Alt Penedès 
PDU de la 
Conca 
d’Òdena 

 

PDU Garraf 
PDU del Pla del 
Bages 

PDU de l’àrea 
urbana de 
Granollers 

 

 

 

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, i que es concreten 
en dos instruments principals: els plans de 
mobilitat urbana (PMU) i els estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada (EAMG). Ambdós estan 
regulats per la Llei 9/2003 de mobilitat i pels 
decrets que els desenvolupen. 

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 la RMB i, 
darrerament, també per a la resta de municipis 
del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana 
de Barcelona (nou àmbit de l’ATM). 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. 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. 

Si bé la major part de la informació disponible es 
correspon tan sols els municipis de la regió 
metropolitana de Barcelona (antic àmbit del 

pdM 2013-2018), la Xarxa Mobal ja ha incorporat 
algunes dades de la resta de municipis del 
SIMMB. A continuació es mostren els darrers 
resultats de l’estat dels estudis o plans de 
mobilitat la Xarxa Mobal. 

Figura 4 Nombre de municipis que han realitzat algun 
pla de mobilitat (2007 – 2017) al SIMMB. 

 

Durant els anys 2007 – 2017, 154 municipis han 
realitzat algun pla de mobilitat d’un total de 314 
municipis que integren l’àmbit del present pdM. 
D’aquests, tan sols 69 estan obligats a realitzar-
ne segons les determinacions de la Llei 9/2003 
de Mobilitat, el Decret 152/2007 de protecció de 
l'ambient atmosfèric i el Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada. 

Pel què fa als resultats globals de l’enquesta 
bianual realitzada per l’ATM als municipis de 
l’RMB durant el 2016, es mostra com hi ha hagut 
un increment de la planificació de la distribució 
urbana i del transport de mercaderies i la 
implantació urbana del vehicle elèctric. A la 
següent taula es mostra l’evolució d’algunes 
dades rellevants: 

Taula 3 Evolució de la planificació als municipis. 

% municipis de l’RMB amb... 2014 2016 

Instrument de planificació de la 
bicicleta redactat o en redacció 

25% 26%  

Pla d'aparcaments redactat o en 
redacció  

15% 18% 

Pla de millora de la DUM 7% 12% 

Pla de millora i/o dinamització del 
nucli urbà i els eixos comercials  

24% 28%  

Pla d’implantació urbana del vehicle 
elèctric 

- 11%  

 

Partint d’aquest context general, tot seguit 
s’amplia la informació sobre els objectius i l’estat 
dels Plans de Mobilitat Urbana (PMU) i els 
Estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) a l’àmbit del pdM 2020-2025. D’altra 
banda, a l’apartat 2.2.4.3 s’exposen les dades 
referents a la resta d’instruments de planificació 
diferents als PMU i EAMG, tals com plans 
específics de la mobilitat en bicicleta, plans 
d’aparcaments o plans de millora del transport 
de mercaderies. 

Cal tenir en compte que la majoria de les dades 
de les que es disposa actualment provenen dels 
resultats de les enquestes municipals de 
mobilitat de l’any 2016 realitzades per l’ATM, pel 
què no es disposa de dades per als anys 2017 i 
2018, a més que l’àmbit en el qual s’efectuava 
l’enquesta era la RMB (antic àmbit del pdM 2013-
2018). Tot i això, es considera rellevant aportar 
algunes d’aquestes dades en tant que mostren 
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l’evolució de la planificació de la mobilitat als 

municipis de la regió de Barcelona. 

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. 

 

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: 

Tenen una població de més de 50.000 habitants 

i són capital de comarca, segons disposa la Llei 

9/2003 de la Mobilitat. 

Estan inclosos al Decret 152/2007 de protecció 

de l'ambient atmosfèric. 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 

226/2006, tots els municipis inclosos en l’àmbit 

del pla d’actuació han de redactar el seu PMU. 

Estan obligats a realitzar el PMU segons el Pla 

Director de Mobilitat (PDM) de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB) 2007-2012, 

que va ampliar l’obligació de redactar PMU a 

tots els municipis de més de 20.000 habitants. 

En resum, 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.  

En total, actualment hi ha 56 municipis obligats 

a tenir Pla de Mobilitat Urbana (24 per Llei i 32 

per pdM). La vigència d’un pla de mobilitat és de 

6 anys i determina aquells objectius i indicadors 

a assolir durant aquest període. 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 doncs, 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. 

L’aprovació del Pla metropolità de mobilitat 

urbana de l’AMB va suposar 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 promoció dels 

PMUs 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. 

Figura 5 Evolució del nombre de municipis de l’RMB 
amb PMU redactat o aprovat (2006-2014) a la RMB. 

 

 

L’evolució del nombre de municipis de l’RMB 

amb PMUs redactats que es mostra al gràfic 

anterior, on s’observa una tendència positiva, 

incrementant-se progressivament la presència 

d’aquests tipus de plans. Del total dels 56 

municipis obligats a tenir Pla de Mobilitat 

Urbana, actualment disposen de PMU redactat o 

aprovat 44 municipis, el què suposa un 78,6% del 

total dels municipis obligats. 

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat 

Generada (EAMG) 

Són l’instrument previst a la Llei de Mobilitat (Llei 

9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat) per a la 

correcta integració dels aspectes de mobilitat 

sostenible i els seus costos en el planejament 

urbanístic, i que es desenvolupen a través del 

Decret 344/2006, de regulació dels estudis 

d'avaluació de la mobilitat generada. 

Segons aquest Decret, estan obligats a incloure 

un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

(EAMG) els plans territorials d’equipaments o 

serveis, els plans directors, els plans d’ordenació 

municipal i els projectes de noves instal·lacions 

que es determinin per reglament. 

Des de la seva posada en marxa, a través del 

Decret 344/2006, s’han realitzat un total de 667 

EAMG amb informe favorable a la RMB, amb una 

superfície de 11.538 ha. La següent taula mostra 

les dades totals del nombre d’EAMG favorables 

informats per l’ATM durant el període de 2006 

(4T) – 2017 a la RMB, segons la figura de 

planejament en la qual s’emmarquen. 
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Taula 4 Nombre d’EAMG favorables (àmbit de la 
RMB) en el període 2006 – 2017, segons figura de 
planejament. 

 

En aquest sentit i en relació a la planificació 
urbanística, la mobilitat ha d’incorporar-s’hi en el 
mateix moment que s’inicia la seva gestació. Per 
això, els EAMG són l’eina idònia i l’actual marc 
legal és una oportunitat per a assolir una 
planificació urbanística i de la mobilitat 
integrades. 

El següent gràfic mostra l’evolució del nombre 
d’EAMG favorables informats per l’ATM en el 
període 2006-2017, generalment amb dades de 
l’àmbit de l’RMB (antic àmbit de l’ATM) i que 
incorpora algunes dades dels municipis del nou 
àmbit del present pdM 2020-2025. La distribució 
en els anys d’aquests EAMG respon en part a 
l’evolució de la dinàmica constructiva, si bé en 

aquest cas l’any amb major nombre 
d’aprovacions correspon al 2009 i la davallada 
fins a l’actualitat no ha estat tant acusada com ho 
ha estat la reducció del nombre de llicències. 

Figura 6 Evolució del nombre d’EAMG favorables 
informats per l’ATM. 

 

  
Per avaluar l’impacte real del Decret 344/2006, 
de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada, tan sols cal posar alguns 
exemples, que es resumeixen a la següent taula: 
la longitud estimada de carrils bici urbans 
segregats a l’RMB l’any 2017 s’estima en 1.336 
km. 

Taula 5 Resultats dels EAMG desenvolupats. 

Actuació  
2006(4T)-
2017 

Planejament 
General 

Planejame
nt 

Derivat+A
RE 

Implantació 
Singular 

TOTAL  
2017 

km lineal 
carrers 
vianants  

32,84 28,44 0,74 62,02 

km lineal 
prioritat 
invertida  

11,18 16,66 1,90 29,74 

km lineal 
carril bici 
segregat  

1224,71 102,19 9,60 
1336,4
9 

km lineal 
xarxa 
ciclable  

178,42 185,99 15,25 379,65 

km lineal 
zona 30 

32,19 45,98 3,86 88,10 

Milers 
veh-
km/any 
autobús  

563,49 1899,78 320,51 
2450,2
0 

Nombres 
de noves 
parades 
TP  

140,00 192,00 48,00 327,00 

Milions 
d'€ a 10 
anys per 
finançar 
transport 
públic  

18,44 45,27 25,54 89,25 

 

En aquest punt cal fer esment al Reial Decret 
1053/2014, de 12 de desembre, per el qual 
s’aprova una nova Instrucció Tècnica 
Complementària (ITC) BT 52 "Instal·lacions amb 
finalitats especials. Infraestructura per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics”, la qual disposa, 
entre altres, que a partir de l’entrada en vigor del 
Reial Decret (any 2015) s’hauran de considerar 
unes infraestructures mínimes de recàrrega de 
vehicles elèctrics en edificis o estacionaments 
de nova construcció i en vies públiques. 

Pel que fa a les infraestructures de recàrrega, en 
total, el 2015 existien 1.057 punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics. El juny de 2018, el nombre 

total de punts de recàrrega va créixer fins els 
1.421 endolls de vehicle elèctric, un 34,4% més 
que el 2016. Pel què fa a la província de 
Barcelona, i segons dades de l’ICAEN, existeixen 
665 punts de recàrrega a la província de 
Barcelona, el què constitueix un 46,8% del total 
de punts de recàrrega de Catalunya. 

En aquest sentit, els EAMG constitueixen una 
eina de planificació que potencia la implantació 
i la difusió del vehicle elèctric. L’existència 
d’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 municipal. 

 

Relació entre planificació territorial i 
de la mobilitat 

La mobilitat, tal i com s’ha exposat anteriorment, 
esdevé dinàmica i constantment present en la 
quotidianitat de la ciutadania. És per aquest 
motiu que no es pot percebre la mobilitat sense 
concebre la seva estreta relació amb el 
planejament territorial i l’urbanisme.  

La rellevància de planificar el territori no és un 
factor recent, ja que la manera de pensar les 
ciutats i els espais ocupats pels humans té un 
extens recorregut històric. Per aquest motiu, la 
intenció de planificar territoris ha de nodrir-se de 
tots aquells factors que intervenen en aquests, 
sent un d’ells la mobilitat.  

0
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 Planejament 
general 

Planejament 
derivat + 
ARE 

Implantació 
singular 

TOTAL 

Nombre 
d’EAMG 
favorables 
(2006-2017) a 
l’RMB 

248 347,00 72,00 667,00 

Milions de m2 
de superfície 
de sòl  

78,84 34,93 1,61 115,38 

Milions de m2 
de nou sostre 

27,04 23,33 1,45 51,82 

Milions de 
desplaçaments 
generats dia 

3,86 3,28 0,94 8,08 
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La manera com la ciutadania es desplaça és una 
preuada font d’informació per conèixer perfils 
socials, econòmics i culturals de la societat.  

Tanmateix, aquests desplaçaments també 
poden ser eines per a modificar els mateixos 
perfils de la pròpia societat. La capacitat 
d’intervenir en els moviments de la població per 
poder garantir l’accessibilitat, la igualtat, la 
seguretat i la sostenibilitat, són ítems que la 
planificació territorial i el planejament urbanístic 
prenen com a objectes de les seves 
intervencions.  

L’ordenació territorial, mitjançant els 
corresponents instruments, facilita el disseny de 
les infraestructures vinculades a la mobilitat 
necessàries per garantir els desplaçaments de la 
població, podent reflectir objectius en aquest 
àmbit per afavorir una modalitat de mobilitat 
que es basi en criteris de sostenibilitat i afins a la 
reducció d’impactes ambientals.  

La importància d’actuar sobre la mobilitat és el 
que permet construir espais viscuts i 
interrelacionar-los amb la modalitat dels nostres 
desplaçaments, adaptant-se a l’expansió de les 
àrees urbanes, a la xarxa viària i ferroviària, al 
transport públic i les dinàmiques que es generen 
dels comportaments de la ciutadania.  

Cal integrar les necessitats derivades de la 
mobilitat de la població en el planejament 
urbanístic de forma interdisciplinària per donar 
resposta a la demanda que es genera a partir 
dels moviments diaris. És per aquest motiu que 
no es pot entendre la mobilitat i els plans i 
estudis que en deriven de forma aïllada, pensant 

que una modificació en aquest àmbit no afecti 
altres perspectives de l’urbanisme, ans al 
contrari, s’ha d’enfortir aquest nexe per projectar 
escenaris conjuntament.  

Des dels instruments de planificació de la 
mobilitat es pot gestionar la oferta d’aquesta 
mateixa, proporcionant més infraestructures, 
més abastament territorial, més freqüència, més 
serveis, més capacitat d’usuaris; però per altra 
banda s’ha d’analitzar la demanda de mobilitat 
que té la població, i això es realitza des de 
l’ordenació territorial, podent gestionar-la i 
intervenint en les necessitats possibles segons la 
localització dels agents (població, 
infraestructures, pols econòmics, node, 
etcètera).  

La planificació dels municipis segons la seva 
grandària, distribució en l’espai, densitat i 
connexions amb altres punts del territori han 
d’incloure la previsió de fluxos i moviments 
interurbans i supramunicipals per gestionar els 
diversos models urbanístics i les seves variades 
característiques. La demanda de mobilitat varia 
segons el sistema urbà i les seves 
característiques, amb unes dependències de 
vehicle privat intensificades en ciutats difuses 
que es redueixen en models de ciutat compacta. 
Altres diferències destacables en la ordenació 
territorial i que tenen efectes sobre la mobilitat 
són els usos i funcions que caracteritzen el 
territori creant dinàmiques diferents segons els 
activitats que s’hi desenvolupin i 
conseqüentment generant demandes de 
mobilitat i interconnectivitat.  

La gestió de la mobilitat, emmarcada en el 
planejament territorial, ha de reduir els 
desequilibris entre territoris i vetllar per 
l’accessibilitat i l’impuls cap a una mobilitat 
sostenible, integradora i intel·ligent com a nous 
paradigmes que esdevenen el futur en aquest 
àmbit i en la manera d’entendre els territoris.  
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2. Context normatiu 

El pdM 2020-2025 es desenvolupa d’acord amb 
la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat. El 
seu contingut “mínim” es regula a l’article 7.3 i 
les seves determinacions han de ser 
incorporades pels instruments i els documents 
de rang inferior i, en general, pels instruments de 
planejament urbanístic o sectorial (art. 7.7). En 
aquest marc, i d’acord amb el que preveu el 
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a 
certs instruments de planificació de la mobilitat i 
al Consell de la Mobilitat, al pdM 2020-2025 se li 
escau la tramitació següent: 

a) Un cop elaborada pels serveis tècnics de 
l’ATM la proposta de Pla, se sotmet al 
Consell d’Administració de l’ATM i 
s’eleva al conseller de Territori i 
Sostenibilitat, als efectes de determinar 
la seva adequació a les Directrius 
Nacionals de Mobilitat. 
 

b) Aprovació inicial i informació pública per 
un període d’un mes i institucional per un 
període de dos mesos. 
 

c) Inici del procediment ambiental a 
l’administració competent: entrega de la 
Diagnosi Preliminar Estratègica del Pla i 
del Document Inicial Estratègic (DIE) i 
informació pública. 

 
d) Per a l’aprovació inicial cal redactar, 

paral·lelament al pdM, l’Estudi ambiental 
estratègic (EAE) que se sotmetrà a 
informació pública. 

 
e) Aprovació provisional del pdM i 

incorporació d’esmenes derivades de la 

informació pública i elaboració el 
Document Resum del Procediment 
d’Avaluació Ambiental. 
 

f) Emissió de la Declaració Ambiental 
Estratègica per part de l’administració 
competent.  

 
g) Sotmetre el Pla a l’informe del 

Departament d’Economia i Coneixement 
i, posteriorment, al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya. 

 
h) El conseller de Territori i Sostenibilitat 

sotmet el pdM i l’expedient d’avaluació 
ambiental a l’aprovació del Govern de la 
Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marc normatiu en matèria d’avaluació 
ambiental és l’establert per la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d’avaluació ambiental, que marca 
les línies base per elaborar l’avaluació ambiental 
dels plans, programes i projectes que poden 
tenir efectes significatius sobre el medi ambient.  

Tanmateix, segons la disposició addicional 
vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, mentre no es realitza l’adaptació de 
la normativa catalana a l’esmentada normativa 
bàsica estatal, el marc legal d’avaluació 
ambiental el conforma la Llei 6/2009 del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes,  sempre i quan no es contradigui 
amb les prescripcions de dita normativa estatal. 

Figura 7. Esquema del marc normatiu en matèria 
d’avaluació ambiental a Catalunya 

 

En aquest sentit, segons el punt 3.4.e) de l’Annex 
1 de la Llei 6/2009 els Plans Directors de 
Mobilitat han de sotmetre’s a avaluació 
ambiental estratègica. Així mateix, d’acord amb 
l’apartat 6 a) de la disposició addicional 8a. de la 
Llei 16/2015, el planejament que estableixi el 
marc per a la futura autorització de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d’impacte 
ambiental o que pugui tenir efectes apreciables 
en espais de la Xarxa Natura2000 i PEIN és 
objecte d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària. 

De tot l’anterior es desprèn que el Pla Director 
de Mobilitat de l’ATM 2020 – 2025 està sotmès 
al procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària.  



// 20 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

Atenent a aquest marc normatiu, dins del 
procediment substantiu d’adopció o aprovació 
d’un Pla, cal que el promotor presenti davant 
l’òrgan substantiu, juntament amb la 
documentació exigida per la legislació sectorial, 
una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental 
estratègica ordinària, acompanyada de 
l’esborrany del pla (Diagnosi Preliminar 
Estratègica del pdM) i del Document Inicial 
Estratègic (DIE d’ara en endavant) amb el 
contingut mínim que fixa l’article 18 de la Llei 
21/2013 i l’article 17 de la Llei 6/2009. 

Pel que fa referència a la tramitació, el DIE serà 
remès a l’òrgan ambiental (en aquest cas el 
Servei de Plans i Programes de la Subdirecció 
General d'Avaluació Ambiental), que sotmetrà la 
Diagnosi Preliminar Estratègica del pdM i el DIE 
a un període de consultes a les administracions 
públiques afectades i el públic interessat. Amb 
tot plegat, l’òrgan ambiental elaborarà i remetrà 
al promotor i a l’òrgan substantiu el Document 
d’abast, juntament a les respostes rebudes a les 
consultes realitzades. En el Document d’abast es 
determinarà l’abast de l’avaluació ambiental i els 
requeriments d’integració ambiental del pdM. 

A partir d’aquest document, es redactarà 
l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE d’ara en 
endavant), segons els continguts detallats a 
l’annex IV de la Llei 21/2013. L’EAE esdevé el 
document central del procediment d’avaluació 
ambiental en tant que és on es descriurà i 
avaluarà des del punt de vista ambiental la 
proposta del pdM. L’EAE acompanyarà al 
document complert del pdM que es sotmetrà a 
aprovació inicial. La documentació aprovada 

inicialment es sotmetrà a exposició pública per 
un període de, com a mínim, quaranta-cinc dies 
hàbils. Simultàniament a aquest procés, es 
sotmetrà tot plegat (document complert del 
pdM i EAE) a consulta de les administracions 
públiques afectades i de les persones 
interessades, les quals hauran d’emetre els 
informes i al·legacions que estimin pertinents. 

Prenent en consideració les al·legacions i 
informes rebuts s’elaborarà la proposta final del 
pdM. Es remetrà a l’òrgan ambiental l’expedient 
d’avaluació ambiental estratègica complet 
format pel pdM definitiu, l’EAE, el resultat de 
l’exposició pública i les consultes i l’anomenat 
Document Resum del procediment 
d’avaluació ambiental, en què es descriurà la 
integració a la proposta final del pdM dels 
aspectes ambientals així com l’adequació o 
consideració de les prescripcions del Document 
d’Abast o de les consultes realitzades.  

L’òrgan ambiental realitzarà una anàlisi tècnica 
de l’expedient i emetrà, en el termini de quatre 
mesos, la Declaració Ambiental Estratègica, la 
qual tindrà naturalesa d’informe preceptiu i 
determinant que contindrà una exposició dels 
fets que resumeixi les principals fites del 
procediment, incloent els resultats de la 
informació pública, de les consultes i de les 
determinacions, mesures o condicions finals que 
s’hagin d’incorporar a la versió del pdM que 
s’aprovi definitivament.  

El promotor haurà d’incorporar la Declaració 
Ambiental Estratègica per procedir a l’aprovació 
definitiva del pdM. 

La Diagnosi Preliminar Estratègica del pdM 
2020-2025 acompanya el  Document Inicial 
Estratègic (DIE) per tal de sol·licitar l’inici del 
procediment d’avaluació ambiental estratègica a 
l’òrgan ambiental corresponent, en aquest cas el 
Servei de Plans i Programes de la Subdirecció 
General d'Avaluació Ambiental (la tramitació del 
propi Pla, així com el marc normatiu en matèria 
d’avaluació ambiental queden definits en 
l’apartat 2 del següent document).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Resum de la tramitació ambiental del pdM 
2020-2025 
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3. Seguiment del pdM 2013-

2018  

 
El Pla Director de Mobilitat 2013-2018 ha tingut 
per objecte planificar la mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (Alt Penedès, Baix 
Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental), tot tenint present 
tots els modes de transport, tant de les persones 
com de les mercaderies, d’acord amb els 
principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de 
la Llei de la Mobilitat i desenvolupant al territori 
el que determinen les Directrius Nacionals de 
Mobilitat (art. 7.1 de la Llei), i en coherència i 
subordinat a les directrius del planejament 
territorial vigent a l’RMB. 

El pdM 2013-2018 posava al dia el coneixement 
de la mobilitat i el transport de persones i 
mercaderies en l’àmbit territorial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, revisava el grau 
d’assoliment de les propostes de l’anterior pdM 
(2007-2012) tenint en compte el context 
socioeconòmic i ambiental i plantejava un 
conjunt de noves línies i propostes d’actuació 
que tenen com a horitzó estratègic el 2018. Cal 
tenir en compte que la seva vigència s’ha ampliat 
fins a l’any 2020 fins al moment en que passarà a 
ser vigent el pdM 2020 – 2025. 

Les fites que es marcava el pdM es van traduir en 
els següents 10 objectius operatius: 

 Afavorir el transvasament modal cap als 
modes més sostenibles  

 Incrementar l’eficiència del sistema de 
transports 

 Minimitzar la distància dels desplaçaments 

 Reduir les externalitats del sistema de 
transports 

 Moderar el consum i reduir la intensitat 
energètica del transport 

 Reduir la contribució de la mobilitat al canvi 
climàtic  

 Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat  

 Reduir l’accidentalitat  

 Garantir l’accessibilitat del sistema de 
mobilitat  

 Incorporar les noves tecnologies en la gestió 
de la mobilitat 

Per tal d’assolir aquests objectius, al pdM es van 
formular 75 propostes articulades en 9 eixos 
d’actuació. 

 1. Planificació coordinada de l’urbanisme 
i la mobilitat. 

 2. Una xarxa d’infraestructures de 
mobilitat segura i ben connectada. 

 3. Gestió de la mobilitat amb el 
transvasament modal com a prioritat. 

 4. Un transport ferroviari de més qualitat. 

 5. Transport públic de superfície 
accessible, eficaç i eficient. 

 6. Noves infraestructures ferroviàries en 
el marc d’un sistema logístic modern. 

 7. Un accés sostenible als centres 
generadors de mobilitat. 

 8. Eficiència energètica i ús de 
combustibles nets. 

 9. Coneixement i participació en l’àmbit 
de la mobilitat. 
 

Seguiment global del pdM 

Tal com es descriu en el programa de seguiment 
del pdM, es preveu la realització d’un informe 
anual de seguiment en què es valora l’estat 
d’execució de les mesures i actuacions previstes 
i es realitza una actualització dels indicadors de 
seguiment. 

Així doncs, s’han pres les conclusions del Quart  

informe de seguiment del pdM (gener 2019) 

corresponent al seguiment de l’evolució del seu 
desenvolupament al 2017. A grans trets es pot 
dir que: 

 S’observa diversitat pel que fa al ritme 
d’execució de les accions contemplades en 
els diversos eixos d’actuació.  

 L’allargament del termini del pdM facilita 
incidir en aquelles mesures que encara 
tenen un ritme de desenvolupament menor. 

 

En concret, analitzant el ritme d’evolució que 
segueixen els diferents eixos, podem veure que 
durant l’any 2017, al igual que al 2016, s’han 
seguit consolidat les mesures que anaven a un 
pitjor ritme en els anteriors informes de 
seguiment, on destaca especialment el sector 
logístic. Tot i així, hi ha un cert estancament en 
l’evolució de la majoria d’eixos respecte l’any 
anterior. 

 

Figura 9 Esquema global del ritme d’evolució dels 
diferents eixos 2014-2017 

 

 

Les idees claus de l’estat de les mesures es 
sintetitzen en: 

 Com el 2016, els eixos que continuen 
amb un bon ritme d’execució són els 
relacionats amb l’urbanisme (eix 1), 
l’eficiència energètica, en especial el 
desenvolupament del vehicle elèctric (eix 
8) i l’eix de comunicació i sensibilització 
(eix 9). 

 S’observa una lleugera millora dels eixos 
4 i 7 respecte els anys anteriors, tot i que 
segueix havent-hi varies mesures que es 
desenvolupen a un ritme lent, 
especialment les de l’eix 7. 

 L’eix 6 segueix evolucionat positivament, 
fruït de les tasques de desenvolupament 
que es duen a terme des de la Taula del 
Sector Logístic de Catalunya. 

 Hi ha un cert retrocés en els eixos 1, 2, 5 
i 8, a causa de la reducció del ritme 
d’execució respecte els anys anteriors 

Eix 1

Eix 2

Eix 3

Eix 4

Eix 5Eix 6

Eix 7

Eix 8

Eix 9

2016

2017
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degut a l’estancament de mesures 
relacionades amb la normativa referent a 
la mobilitat generada, a la reducció de 
l’accidentalitat i la millora de la seguretat 
viària i a la implantació de nous sistemes 
tarifaris integrats. 

 L’eix 9 de comunicació i sensibilització, 
es manté al mateix estat que el 2016, 
totes les accions es troben a un bon ritme 
d’execució. 

 L’eix 3, tot i que les mesures han tingut 
una lleugera millora respecte el 2016, 
continuen desenvolupant-se amb retard i 
a un ritme lent. 

 L’eix 7 que fa referència als principals 
Centres Generadors de Mobilitat, i de 
forma concreta als PAE, segueix sent, al 
igual que a l’anterior informe, l’eix a 
impulsar de forma més prioritària. 
 

Grau d’execució global 

En l’anàlisi global del pdM de l’any 2017, igual 
que al 2016, totes les mesures previstes ja es 
troben iniciades.  

Figura 10 Nombre de mesures segons grau 
d’execució (total pdM) 

 

Analitzant les mesures que es troben en un grau 
avançat d’execució, podem veure com al 2017 
ho son el 36%, mostrant una gran millora 
respecte el període 2015 – 2016 on les mesures 
amb un grau avançat eren tant sols el 3% i el 16% 
respectivament. El 25% de les mesures es troben 
en un estat inicial, valor molt inferior al de l’any 
anterior que era del 53%. També cal destacar 
que el 39% de les mesures ja es troben en un 
estat intermedi. 

Si bé durant el 2017 hi ha hagut un important 
impuls en algunes mesures del pdM respecte 
l’estat dels anys anteriors, cal seguir donant 
impuls a aquelles mesures que presenten un 
pitjor grau d’execució per tal de reduir el 
nombre de mesures que es troben en un estat 
inicial o intermedi. 

Observant les mesures segons el grau 
d’execució per eix, tal com ja s’ha comentat, 
podem veure que l’eix 8 és el que es troba en un 
estat més avançat (5 mesures en estat avançat i 3 
en estat intermedi), mentre que l’eix 3 és el que 
es troba en un pitjor grau d’execució (6 iniciades, 
5 intermedi i 2 avançades). 

Figura 11 Nombre de mesures segons grau 
d’execució i eix (total pdM) 

 

Ritme d’execució global 

En relació al ritme d’execució de les mesures del 
pdM 2013-2018, aquest és diferenciat. Més de la 
meitat de les mesures, el 56%, es troben en un 
bon ritme d’execució, mentre que el 27% van a 
un ritme lent i el 17% van amb retard. Cal tenir 
en compte que hi ha hagut una millora respecte 
l’any anterior, on el 23% de les mesures anaven 
amb retard. 

Figura 12 Nombre de mesures segons ritme 
d’execució (total pdM) 

 

Si analitzem el ritme d’execució per eixos, 
podem veure que l’eix 8 i sobretot el 9, són els 
que presenten un millor ritme d’execució ja que 
hi ha un predomini de mesures iniciades amb un 
bon ritme i cap va amb retard. L’eix 3, al igual 
que amb en grau d’execució, és el que presenta 
un pitjor ritme ja que és el que presenta més 
mesures amb retard i ritme lent.  

Per tal de seguir millorant el ritme d’execució, 
caldrà seguir impulsant les mesures pendents en 
aquelles actuacions que van a bon ritme i 
treballar per millorar les que presenten un ritme 
d’execució lent. 
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Els eixos que presenten més bon ritme 
són el d’urbanisme (eix 1), eficiència 
energètica lligada al vehicle elèctric (eix 8) 
i comunicació i sensibilització (eix 9). 
 
Durant el 2017 s’han consolidat les 
mesures que anaven a pitjor ritme en els 
anteriors informes de seguiment , però 
segueix havent-hi un estancament en 
l’evolució de la majoria d’eixos.  
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Figura 13 Nombre de mesures segons ritme 
d’execució i eix (total pdM) 

 

 

Dades generals de mobilitat 

En el moment d’elaborar aquest seguiment del 
pdM vigent en la present Diagnosi Preliminar 
Estratègica no es disposen de les dades de 
mobilitat (veh-km) de l’any 2017, i per tant 
s’analitza la tendència de la mobilitat amb les 
dades del 2016.  

Aquestes dades de mobilitat, han seguit la 
tendència que es marcava l’any 2015, i que s’ha 
vist confirmada amb les dades del 2016, amb un 
augment important de la mobilitat, 
especialment de passatgers, que indiquen una 
evolució per sobre fins i tot de l’escenari 
tendencial i que situen la mobilitat a valors 
similars als del 2010. Les dades indiquen, fins i 
tot, la possibilitat de tornar a assolir valors 
similars al 2008. 

Figura 14 Evolució de les dades de mobilitat viària (M 
veh·km totals viaris) 

 

No es trenca, doncs, el binomi entre millora de 
la situació econòmica i augment de la mobilitat 
en vehicle privat, element que fa necessari 
intensificar l’aplicació de les actuacions 
necessàries per a millorar aquestes dades, en 
tant que tenen una repercussió directa en la 
qualitat ambiental de la RMB. 

Aquest augment de la mobilitat, va lligat a una 
incidència negativa en l’evolució dels indicadors 
ambientals, especialment en el consum 
energètic i de GEH, si bé esdevé rellevant i 
preocupant el canvi de tendència en els 
contaminants locals que inicien una tendència a 
la pujada.  

Observant l’evolució entre el 2012 i el 2016 dels 
transports d’àmbit urbà, podem veure que el 
creixement més important s’ha fet amb l’autobús 
(creixement del 6,67%), mentre que amb els 
vehicles de mercaderies lleugeres s’ha produït 
una reducció (-0,82%). 

En el cas de l’àmbit interurbà, el creixement més 
important ha seguit sent amb l’autobús (11,74%), 

seguit de les motocicletes i ciclomotors i 
turismes (6,83% i 6,47% respectivament). 
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El creixement de la mobilitat és superior al 
previst en l’escenari proposat i es percep 
una tendència a uns valors superiors als 
que es preveien en l’escenari tendencial.  
 
La gran divergència respecte al ritme 
previst es detecta en el transport de 
persones, especialment a la circulació de 
turismes, que els nivells de mobilitat se 
situen a valors semblants als del 2010. 
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4. Anàlisi de la mobilitat  

 Dades globals de mobilitat  
 

En aquest apartat es presenten les dades sobre 
les característiques i l’evolució recent de la 
mobilitat de les persones a l’àmbit del Sistema 
Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB). 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. 

Desplaçaments totals 

Fonts d’informació dels 
desplaçaments 

Per tal de disposar d’una visió general de tota la 
mobilitat de la demarcació de Barcelona, i no 
únicament d’aquella que es produeix en dia 
feiner, actualment es disposa de les següents 
fonts d’informació: 

 Enquesta de mobilitat Obligada (EMO) 

 Enquesta de mobilitat Quotidiana (EMQ) 

 Enquesta de mobilitat en dia Feiner (EMEF) 

 Enquestes a turistes 
 

En aquelles gràfiques en les que apareixen 
dades històriques de la EMEF no es disposa de  
dades per tot l’àmbit del SIMMB, i s’ha fet la 
comparativa de la RMB. 
 

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.  

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. 

Figura 15: Ús dels modes de transport a la RMB en 
dia feiner. 

 

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. 

 

A la RMB es realitzen 101,2 
milions de desplaçaments per 
setmana  
 
Algunes de les principals diferències dels 
desplaçaments en dia festiu respecte al dia 
feiner són: 

 La proporció de desplaçaments que es fan 
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). 
 

Figura 16: Motiu i mode dels desplaçaments en dia 
feiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ocupació del vehicle privat en dia festiu 
(1,42 passatgers/vehicle segons l’EMQ 2006) 
és un 16% superior a la produïda en dia 
feiner (1,22 passatgers/vehicle). 

 

Desplaçaments de no residents i 
grups de difícil caracterització 

Cal considerar com a mobilitat amb un baix nivell de 
caracterització: 

 Els turistes de caràcter vacacional 
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Els 4,6 milions de persones residents a la 
RMB realitzen 21,83 desplaçaments per 
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dia feiner, la mitjana és de 3,41 
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 Els visitants per raons professionals  

 Els visitants per motius personals 

 Els visitants de dia, que no pernocten 

 El treballadors i estudiants pendulars 

 Les persones de pas, que travessen la RMB  
 

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. 

En aquest sentit cal tenir en compte que en les 
dades totals de desplaçaments es descriu el 
comportament dels residents. 

Desplaçaments en dia feiner 

Dades generals 

L’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 
permet conèixer el comportament de la 
població de l’àmbit del SIMMB 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. 

Figura 17: Desplaçaments diaris a la RMB en dia 
feiner (en milions). 

 

Com es pot observar ha anat disminuint la 
quantitat de desplaçaments intramunicipals i 
augmentant els intermunicipals amb un descens 
del nombre total dels desplaçaments. Això es 
deu a la migració de la gent de Barcelona cap a 
altres municipis de la RMB. 

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 6: Motiu desplaçament en dia feiner 2017. 

Motiu de desplaçament 

Motiu del desplaçament Desplaçaments % 

Treball 2.832.697 18,4% 

Estudis 494.594 3,2% 

Mobilitat Ocupacional 3.327.291 21,6% 

Compres 1.346.072 8,7% 

Metge / Hospital 341.183 2,2% 

Visita amic / familiar 376.549 2,4% 

Acompanyar persones 1.322.032 8,6% 

Gestions personals 541.263 3,5% 

Oci 885.337 5,7% 

Passeig 517.476 3,4% 

Altres 1.422 0,01% 

Mobilitat personal 5.331.334 34,6% 

Tornada a casa 6.759.556 43,8% 

Total 15.418.181 100,0% 

 

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 i una 
reversió d’aquesta tendència a partir de l’any 
2014. 

Taula 7: Evolució dels desplaçaments segons 
motiu principal. 

Evolució de la distribució dels 
desplaçaments segons motiu principal 

Anys Ocupacional Personal 
Tornada a 

casa 

2006 23,1% 32,2% 44,7% 

2008 22,1% 32,6% 45,3% 

2010 17,8% 39,2% 43,0% 

2012 16,0% 40,6% 43,4% 

2014 17,4% 38,3% 44,3% 

2016 20,8% 35,1% 44,1% 

2017 21,6% 34,6% 43,8% 

 
Figura 18: Desplaçaments diaris a la RMB en dia 
feiner (en milions). 
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Distribució horària 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). 

Evolució del repartiment modal total 

Pel que fa a l’evolució del repartiment modal a la 
Regió metropolitana de Barcelona en els últims 
anys podem veure tendències diferenciades en 
funció del mode de transport. 

Cal destacar una tendència a l’alça del 
repartiment modal a favor del transport públic. 
Pel que fa al repartiment de la mobilitat activa 
(els modes de transport no motoritzat), es pot 

Figura 19: Distribució horària dels desplaçaments (en milers). 
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observar que segueix un comportament de 
creixement seguit per una tendència de 
decreixement, similar a la variació de viatges 
totals a la RMB. Pel que fa al repartiment modal 
del vehicle privat, s’ha iniciat una tendència a 
l’alça des de l’any 2012 que no ha permès assolir 
els objectius del PDM 2018 del 28,1 %. 

Figura 20: Evolució del repartiment modal total.  

 

Evolució del repartiment modal en els 
fluxos intra i intermunicipals 

Per entendre millor l’evolució del repartiment 
modal s’analitzen en aquest apartat l’evolució  
en els últims anys dels desplaçaments intra i 
intermunicipals. 

Figura 21: Evolució del repartiment modal total 
dels desplaçaments intramunicipals a la RMB. 

 

Figura 22: Evolució del repartiment modal total 
dels desplaçaments intermunicipals a la RMB. 

 

Analitzant els fluxos intra i intermunicipals de la 
mobilitat total en dia feiner, a partir de les dades 
de les edicions anuals de l’EMEF, cal destacar les 
conclusions següents, respecte al canvi modal 
en la mobilitat de persones: 

 La reducció de la quota de la mobilitat a peu 
ha comportat el transvasament modal cap 
als altres modes públic en els 
desplaçaments intramunicipals. 

 La reducció de la quota de transport públic 
i l’augment de la quota del vehicle privat 
s’ha produït 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. 

 

L’ús de bicicleta s’ha duplicat 
en els darrers 5 anys en els 
desplaçaments intramunicipals 
 
Repartiment modal segons el motiu 
de desplaçament 

En analitzar la distribució modal dels 
desplaçaments segons motiu s’observen 
notables diferències.  

Els modes no motoritzats són el principal mitjà 
utilitzat (>50%) en els desplaçaments personals, 
mentre que en la mobilitat ocupacional 
predomina l’ús del vehicle privat i en menor 
mesura del transport públic. 

Figura 23: Distribució modal segons el motiu de 
desplaçament. 
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L’autocontenció municipal, entesa com la 
proporció de la població ocupada resident que 
treballa en el propi municipi, oscil·la entre uns 
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per l’INE que aporta les dades per als municipis 
de més de 10.000 habitants. 

En general, s’observa que els valors superiors al 
50% corresponen a la ciutat de Barcelona (98%) i 
a totes les capitals comarcals. Un municipi 
tendirà a tenir major autocontenció com major 
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municipis amb valors superiors al 50% estan 
situats dins de la segona corona de la RMB. 

A l’altre extrem, els municipis amb una menor 
autocontenció, solen tenir una població menor, i 
una bona part d’ells, 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, tot i l’atracció 
que exerceix el municipi de Barcelona. 

Al PDM 2013 - 2018 s’analitza l’evolució de 
l’autocontenció en el període 1981-2001 a partir 
de la EMO i es constata que en la major part dels 
municipis  ha tendit a disminuir com a 
conseqüència del progressiu desacoblament 
entre habitatge i lloc de treball.  

Autosuficiència municipal 

L’autosuficiència associada a un municipi és 
igual a la proporció dels llocs de treball ocupats 
(LTL) pels residents d’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 la demarcació de Barcelona s’aprecia 
l’existència de 22 municipis (majors de 10.000 
habitants) 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. 

  

Mapa 4. Autocontenció municipal 2011. 
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A l’altre extrem, hi ha 17 municipis (majors de 
10.000 habitants) amb una autosuficiència igual 
o superior als 60 punts percentuals, i es localitzen 
especialment al Vallès Oriental (entorn de 
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 superen els 50 punts. 

Índex d’equilibri entre Llocs de treball  
i població 

Un dels motius que explica la creixent mobilitat 
a l’àmbit del SIMMB 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’àmbit del 
SIMMB 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.  

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. 

Figura 24: Evolució de la ràtio entre LTL i població. 

 

Aquesta mateixa anàlisi es pot realitzar a nivell 
municipal, mitjançant la representació d’aquest 
mateix valor per cadascun dels municipis (any 

2011). Com en el Cens de Població i Habitatge 
realitzat al 2011 per l’INE només aporta les dades 
per als municipis de més de 10.000 habitants, 
s’ha fet l’anàlisi calculant la ràtio entre llocs de 
treball i població resident dels que es disposen 
les dades de l’any 2016.  

El fet d’utilitzar la població resident en canvi de 
la població ocupada resident, fa que els intervals 
d’aquest índex es vegin reduïts. Per tant els 
municipis en equilibri presenten una ràtio entre 
0,3 i 0,5 (de color verd) mentre que aquells que 
mostren un superàvit presenten ràtios superiors 
a 0,5 (de color blau) i aquells que pateixen un 
dèficit, mantenen valors inferiors a 0,3 (colors 
càlids). 

En la figura a on es representa aquest equilibri 
s’aprecia com el territori tendeix a especialitzar-
se en àmbits, sobretot pel que fa referència als 
municipis excedentaris en llocs de treball (color 
blau): Barcelona, baix Vallès, subsistema de 
Martorell. 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 LTL estan més dispersats. Els municipis més 
desequilibrats són: Cabrera d’Anoia, Santa 
Margarida de Montbui, Sant Julià de 
Cerdanyola, Fígols, Calonge de Segarra, Badia 
del Vallès, Talamanca, Vallgorguina, Santa Maria 
de Martorelles i Santa Eulàlia de Riuprimer.  
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Mapa 5. Autosuficiència municipal 2011. 
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Mapa 6. Equilibri entre Llocs de Treball Localitzats (LTL) i Població Resident (PR) per a l’any 2016. 
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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 la demarcació de Barcelona i els 
seus entorns 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 metropolitanes principals, 
excepte 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 es 
caracteritza per: 

 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 / PR a nivell 
municipal, s’aprecia un progressiu increment de 
municipis que tenen dèficit de LTL (valor inferior 
a 0,3), o el que és el mateix, superàvit de PRs. 

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’àmbit del SIMMB es presenta a nivell 
comarcal.  

En la següent figura, de forma simplificada es 
representen els principals desplaçaments 
intercomarcals de connexió. Les relacions de 
més magnitud es registren entre el Barcelonès i 
el Baix Llobregat (691 milers de desplaçaments), 
el Vallès Occidental (459 milers de 
desplaçaments), i el Maresme (209 milers de 
desplaçaments). 

Les relacions amb el Barcelonès són les relacions 
principals per a les comarques del Baix 
Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, Osona, el 
Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el 
Maresme. 

La relació principal dels residents a l’Anoia és 
amb el Baix Llobregat, la del Bages és amb el 
Vallès Occidental, la del Moianès és amb Osona 
i la del Berguedà és amb el Bages. 

Finalment, a la següent figura es recullen també 
els principals fluxos de mobilitat interna a nivell 
comarcal a l’àmbit del SIMMB. 

Del total de desplaçaments fets pels residents al 
SIMMB en dia feiner, el 82,4% té l’origen i la 
destinació a la mateixa comarca de residència. 

Les comarques que presenten un grau més 
elevat de mobilitat interna són el Barcelonès 
(90,1%), el Bages (90,1%) i Osona (88,0%); la 
comarca amb menys grau de mobilitat interna és 
el Moianès (61,5%). 

Demanda per modes de 
transport 

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 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.  
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Mapa 7. Anàlisi comarcal de la demarcació de Barcelona 2017: principals desplaçaments intercomarcals en dia feiner (en milers de viatges). Nota: Només s’han considerat fluxos > 20.000 desplaçaments/dia. 
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Mapa 8.: Anàlisi comarcal de la demarcació de Barcelona 2017: mobilitat interna (en milers de viatges). 
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Demanda en transport públic 

L’anàlisi de la demanda del transport públic té 
en compte tant els modes ferroviaris (metro, 
FGC, rodalies i tramvia) com l’autobús (TMB, 
àmbit AMB, Interurbans de la Generalitat de 
Catalunya i la resta d’autobusos urbans de 
l’RMB. 

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. 

La crisi econòmica va suposar un retrocés 
important d’usuaris passant d’una demanda de 
934,8 milions de viatges al 2008 a 887 milions al 
març de 2013, situant-se a nivells similars als de 
l’any 2005. Tot i això, durant aquest període de 
gairebé cinc anys es van produir oscil·lacions en 
l’ús del transport públic a causa dels continus 
canvis d’hàbits en la mobilitat. 

El sistema de transport públic a l’àmbit del 
SIMMB durant l’any 2017 ha assolit la xifra de 
985,9 milions de viatges, un màxim històric. 

Els 985,9 milions de viatges de l’any 2017 
signifiquen un augment de més de 31 milions de 
viatges, el que representa un increment del 3,3% 
respecte al 2016. El mode ferroviari ha 
augmentat en el seu conjunt un 3%. Tots els 
grups d’operadors han tingut un creixement 
notable, Metro amb gairebé 9 milions, Rodalies 
de Catalunya (operat per Renfe) amb més de 5 
milions de viatges. També FGC amb gairebé 3 
milions i Tramvia amb més d’1 milió van 

augmentar la seva demanda en un 3,6% i 4,3% 
respectivament. 

La demanda del mode autobús ha experimentat 
un augment global del 3,7%; els autobusos de 
Barcelona i metropolitans tenen un increment 
del 3,4% (conjunt d’autobusos de l’AMB) i un 
increment del 5,5% els autobusos interurbans 
amb la titularitat de la Generalitat de Catalunya. 
Finalment, els autobusos urbans de 
competència municipal presenten un augment 
de passatge del 4,4%. 

 

Figura 25: Demanda total de transport públic. 
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Taula 8: Nombre de validacions en els diversos modes al SIMMB (en milions). 

Mode de transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Metro (TMB) 376,4 361,7 381,2 389 373,5 369,9 375,7 385,0 381,5 390,4 

FGC (1ª corona) 45 44,1 43,2 43,1 39 39,4 40,5 41,5 41,1 41,4 

Rodalies (1ª corona) 21,8 21,3 19,8 19,2 20,7 21,6 22,3 23,4 24,5 26,2 

Tramvia metropolità 23,2 23,9 23,8 24,2 23,7 23,8 24,5 25,4 26,8 28,0 

TB (autobusos TMB) 194,9 196 189,4 188,4 180,0 183,0 184,3 187,8 195,8 202,0 

Resta autobusos AMB 74,5 73,5 73,4 75,2 73,3 74,5 79,7 83,0 86,6 90,0 

Total 1ª Corona 735,8 720,5 730,9 739,1 710,1 712,2 727,0 746,1 756,3 778,0 

Resta FGC 36,1 35,8 36,7 37,4 36 36,1 36,7 38,1 40,3 43,0 

Resta Rodalies 92,6 88,8 83,9 86,9 85,3 83,5 82,8 83,3 83,8 87,2 

Autobusos Generalitat 29,4 28,6 30,2 31,1 29,7 30,2 30,9 32,8 34,3 36,2 

Altres autobusos urbans 41,1 40,6 40,7 40,9 38,7 38,1 38,1 39,1 39,8 41,6 

Total resta STI 199,2 193,8 191,5 196,4 189,7 187,9 188,5 193,3 198,2 208,0 

Total 934,8 914,3 922,3 935,5 899,8 900,1 915,5 939,4 954,5 985,9 
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Demanda en vehicle privat motoritzat 

El vehicle privat és el principal mode de 
transport utilitzat en els desplaçaments 
interurbans de la demarcació de Barcelona 
(67,7%) i el segon en el cas dels desplaçaments 
urbans (24,2%) darrere dels modes no 
motoritzats, en dia feiner. En global l’any 2017 
representa el 39,8% dels desplaçaments de 
l’àmbit SIMMB. 

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% en el període 2004-
2012. 

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. 

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 2017 el 40,2% dels 
desplaçaments diaris a l’àmbit SIMMB es 
realitzen en modes no motoritzats, que equival a 
5,5 milions de desplaçaments diaris. D’aquests, 

el 95,0% es realitzen a peu i el 4,5% 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 a la RMB, aquest representava 
un 2,5% a l’any 2012, del total de viatges de 
mobilitat activa (comparat amb un 4,5% a l’any 
2017).  

Mobilitat total en dia feiner 

A continuació es presenta l’evolució de la 
mobilitat de l’RMB segons vehicles*km realitzats. 

A la següent taula es recull el comportament de 
la mobilitat en viatgers totals per km/dia en dia 
feiner, segons tipologia de xarxa (xarxa viària 
urbana i interurbana i xarxa ferroviària) i tipus de 
vehicle. 

 

En general durant el període 2006-2014 
s’observa un decreixement progressiu de la 
mobilitat i dels quilòmetres viaris recorreguts 
sobretot pel vehicle privat. Com en el cas de la 
demanda total del transport públic, a l’any 2014 
es pot observar una tendència a l’alça de la 
mobilitat total, respecte els anys immediatament 
anteriors.  

Si s’observa els diferents modes de transport 
destaquen especialment la bicicleta, que ha 
patit un fort creixement en el període analitzat i 
el vehicle privat que ha disminuït de forma 
notable, essent el principal motiu del descens de 
la mobilitat global. Tant el transport públic com 
la mobilitat a peu presenten una certa estabilitat 
amb fluctuacions en el període d’estudi.  

 

Taula 9: Viatgers totals per km/dia en dia feiner. 

Mode de transport 2006 2008 2010 2012 2013 2014 ∆ 06-14 

A peu 11.744.589 10.435.252 11.611.344 13.005.157 12.081.750 11.647.646 -1% 

En bicicleta 446.358 555.661 615.857 816.481 1.167.342 897.759 101% 

En transport públic 28.862.967 29.829.056 26.029.946 25.307.272 27.816.979 29.138.768 1% 

En vehicle privat 63.724.120 56.565.696 51.002.027 48.445.172 47.052.862 53.298.035 -16% 

En tots els modes 104.778.034 97.385.665 89.259.174 87.574.082 88.118.933 94.982.208 -9% 
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 Dimensió social i 
subjectiva de la mobilitat 

 

En aquest apartat s’analitzen aspectes de la 
mobilitat que tenen a veure amb la percepció de 
la persona, és a dir, amb la dimensió subjectiva 
de la mobilitat i amb el significat de la mobilitat 
des del punt de vista social. 

Aquest treball es basa de forma majoritària en 
els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia 
Feiner (EMEF)  de l’any 2017 principalment amb 
els que fan referències als 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 

 

Mobilitat per segments de 
població 

 
El gènere 

 

El gènere és una variable que presenta 
diferències en els perfils de mobilitat. Les dones 
es mouen més per motius personals i ho fan de 
manera més sostenible, amb majors 

percentatges d’ús de modes de transport no 
motoritzats i transport públic que els homes. En 
canvi, els homes és desplacen més per motius 
laborals que les dones i ho fan majoritàriament 
en vehicle privat. 

Figura 26 Motiu dels desplaçaments segons gènere 

 

En concret, les pautes de mobilitat segons 
gènere, mostren lleugeres diferencies. D’una 
banda, la tornada a casa és el principal motiu de 
desplaçament tant en homes com en dones i la 
mobilitat personal i ocupacional ocupen el 
segon i tercer motiu respectivament en ambdós 
casos.  

Tot i així, en quant a percentatges, hi ha canvis 
significatius respecte al pes d’aquests dos últims 
pel que fa a homes i dones. Així doncs, en el cas 
de les dones, la mobilitat personal esdevé el 37% 
dels motius de desplaçament, en front al 31,9% 
en els homes, que es desplacen més per motius 
ocupacionals (24,1%), que les dones (19,3%). Així 
doncs, les dones es mouen lleugerament més 
per motius personals que els homes, que ho fan 
en més mesura per motius ocupacionals. 

Figura 27. Repartiment modal dels desplaçaments 
segons gènere 

 
 

El mode de transport utilitzat varia notablement 
en funció del gènere dels usuaris. Les dones es 
caracteritzen per una mobilitat més sostenible, 
sent les que tenen els majors percentatges en 
l’ús del transport públic i dels modes no 
motoritzats, incloent desplaçaments a peu i 
bicicleta, sent aquest transport no motoritzat el 
principal mode.  Pel que fa als homes tenen 7 
punts menys ens els dos modes de transport. En 
canvi, els homes tenen 14 punts més en l’ús del 
transport privat, i esdevé aquest el seu principal 
mode de desplaçament. 

Els homes doncs utilitzen de forma majoritària el 
vehicle privat, seguit dels modes no motoritzats 
i el transport públic en menys mesura. Les dones 
utilitzen els modes no motoritzats, el transport 
privat a continuació i el transport públic en últim 
lloc. 

 

 

Taula 10. Distribució modal segons gènere. 

Gènere 
No 
Motoritzats 

Transport 
públic 

Transport 
privat 

Homes 36,1% 17,6% 32,1% 

Dones 43,2% 24,7% 46,3% 

Total 39% 21% 40% 

 

Taula 11. Desplaçaments dia feiner en vehicle 
privat motoritzat segons gènere. 

Gènere % Total 

Home 46% 3.434.855 

Dona 32% 2.565.892 

Total 40% 6.000.747 

 
 

Veiem doncs com ens els desplaçaments en 
vehicle privat, els homes, amb un 46%, tenen un 
major percentatge que les dones, on el vehicle 
privat motoritzar esdevé el 32%. 

 

El grup d’edat 

 
Tant el pes de la mobilitat ocupacional com el 
pes de l’ús del transport públic disminueix a 
mesura que augmenta l’edat. No obstant això, el 
grup de 65 anys i més es desplaça més per 
motius personals i en modes no motoritzats, 
principalment a peu. El grup de 30-64 anys es 
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desplaça més en transport privat i per motius 
personals. Finalment, el grup de 16-29 anys es 
desplaça en transport públic i és el que més es 
desplaça per motius ocupacionals. 

Figura 28. Motiu del desplaçament segons l’edat  

 

 

Veiem com en funció de l’edat, la tornada a casa 
varia lleugerament a mesura que l’edat 
augmenta. No obstant això, és remarcable 
l’evolució dels altres dos motius. Per una banda, 
la mobilitat ocupacional per a les edats entre 16-
29 anys representa un 31,1%, però ja en el 
següent grup de 30-64 esdevé el darrer motiu, 
amb un 25%. Finalment, en l’últim grup d’edat la 
mobilitat ocupacional ocupa un paper residual 
del 2,2%. Aquesta dinàmica es reprodueix de 
forma més moderada amb la mobilitat personal, 
que va guanyant pes a mesura que augmenta 
l’edat fins a esdevenir el motiu majoritari en el 
grup de 65 anys i més. Així doncs, la tornada a 
casa és el motiu principal en les edats entre 16 i 
64 anys, tot i que la mobilitat ocupacional té més 
pes en el grup 16-29 anys. La mobilitat personal 

i la tornada a casa són els motius principals del 
grup de 65 anys i més. 

 

Taula 12. Motiu del desplaçament segons edat i 
gènere 

Gèner
e 

Edat 

Mobilita
t 

ocupaci
onal 

Mobil
itat 

perso
nal 

Tornad
a a 

casa 

Total 

Homes 

De 16 a 
29 anys 

30,4% 24,1% 45,5% Total 

De 30 a 
64 anys 

28,8% 27,8% 43,4% 100 % 

De 65 i 
més 
anys 

2,6% 52,5% 44,9% 100% 

Total 24,1% 31,9% 44,1% 100% 

Dones 

De 16 a 
29 anys 

31,7% 23,3% 45% 100% 

De 30 a 
64 anys 

21,5% 35,5% 43% 100% 

De 65 i 
més 
anys 

1,8% 53,5% 44,8% 100% 

Total 19,3% 37,1% 43,6% 100% 

Total  21,6% 34,6% 43,8% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Repartiment modal dels 
desplaçaments segons edat. 

 

 

 

En quant al repartiment modal, l’ús dels diferents 
modes de transport varia de forma significativa 
entre els diversos grups d’edat. Pel que fa als 
desplaçaments en modes no motoritzats, els 
grup de 65 anys i més és el que més es desplaça 
a peu, en canvi el grup de 30-64 es caracteritza 
per l’ús del vehicle privat.  Finalment, el grup 
més jove de 16-29 anys es reparteix entre els 
tres modes, amb una lleugera predominança del 
transport públic. Malgrat això, considerant que 
el percentatge de carnets de conduir en el grup 
jove és més baix, és remarcable el pes del 
vehicle privat. 

 

 

 

 

Taula 13. Repartiment modal del desplaçament 
segons edat i gènere 

Gèner
e 

Edat 

Mobilit
at 

activa 

Transpor
t públic 

Vehicl
e 

privat 

Total 

Homes 

De 16 
a 29 
anys 

32,3% 29,7% 38,0% Total 

De 30 
a 64 
anys 

30,9% 15,2% 53,8% 100 % 

De 65 
i més 
anys 

56,8% 14,9% 28,3% 100% 

Total 36,1% 17,6% 46,3% 100% 

Dones 

De 16 
a 29 
anys 

30,9% 41,7% 27,4% 100% 

De 30 
a 64 
anys 

40,1% 21,6% 38,3% 100% 

De 65 
i més 
anys 

63,8% 21,6% 14,7% 100% 

Total 43,2% 24,7% 32,1% 100% 

Total  39,8% 21,3% 38,9% 100% 
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La situació laboral 

 
Aquesta variable també presenta notables 
diferències en funció del comportament de la 
mobilitat. Pel que fa als estudiants, aquests són 
els que més es desplacen per motius 
ocupacionals i ho fan majoritàriament en 
transport públic. Els actius i ocupats, en canvi, 
són el grup amb major ús del vehicle privat i amb 
un equilibri entre els motius ocupacionals i 
personals. Els jubilats i les persones dedicades a 
les tasques de la llar són els grups amb major 
predominança de la mobilitat personal, sent 
també els que més es desplacen en modes no 
motoritzats. Per últim, els actius en atur es 
desplacen de forma majoritària en modes no 
motoritzats i amb una predominança de la 
mobilitat personal. 

 Els estudiants sobretot i les persones ocupades 
són les que més es desplacen per motius 
ocupacionals, tot i que aquestes últimes tenen 
un equilibri més proper entre la mobilitat 
personal i la ocupacional. 

La resta de grups es caracteritzen per una 
predominança de la mobilitat personal enfront a 
la resta. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Motiu del desplaçament segons 
situació laboral  

 

 

 

El transport públic és majoritari per als 
estudiants, sent el grup amb el valor més alt i 
l’únic en el que predomina aquest mode. El 
transport privat predomina en els actius ocupats, 
i és també el grup amb el major valor en aquest 
tipus de desplaçaments. Pel que fa a la resta de 
grups de població, els desplaçaments en modes 
no motoritzats representen la major part dels 
seus desplaçaments, sent els jubilats els que 
tenen un percentatge major.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Repartiment modal dels 
desplaçaments segons situació laboral 

 

 

 

Analitzant les cadenes modals per cada segment 
de població, podem veure com en el cas dels 
actius, tant ocupats com aturats, els motius que 
expliquen la seva mobilitat són molt diversos. 
Així doncs, el nombre de cadenes que expliquen 
almenys fins a un 50% de la seva mobilitat és de 
3 per als dos casos. Per als ocupats és sobretot 
la mobilitat ocupacional i la tornada a casa, 
mentre que per als aturats és la mobilitat 
personal. 

 O = Mobilitat ocupacional 

 T = Tornada a casa    

 P = Mobilitat personal   

 Altres = Tipologies diferents a les deu 
principals amb mostra suficient. 

 
 
 
 

Taula 14. Cadenes de desplaçaments segons motiu 
en actius aturats i actius ocupats. 

Actiu Aturat Actiu ocupat 

Cade
na de 
motiu

s 

% 
Poblaci

ó 

Caden
a de 

motius 

% 
Població 

PT 31,0% OT 35,9% 

PTPT 17,2% OTPT 11,7% 

OT 8,4% OTOT 6,7% 

PPT 8,1% PT 5,1% 

PTPT
PT 

4,3% OPT 3,3% 

OTPT 3,6% PTPT 2,2% 

PPTP
T 

2,8% OOT 2,3% 

Altres 24,6% 
OTPT

PT 
2,1% 

 

 PTOT 2,1% 

 

OTPP
T 

1,2% 

Altres 27,3% 

 

En el cas dels estudiants, pràcticament el 50% 
dels seus desplaçaments són per motius 
d’estudis, més el mateix tipus de desplaçament 
però amb 2 desplaçaments diaris més. Així 

31,8%

5,4%

0,8%

0,7%

33,8%

25,1%

49,8%

54,3%

54,1%

20,1%

43,1%

44,8%

44,9%

45,2%

46,2%

Actiu ocupat/da

Actiu en atur

Jubilat/pensionista/preju
bilat

Tasques de la llar

Estudiant

Mobilitat ocupacional Mobilitat personal Tornada a casa

20,6%

22,9%

18,1%

12,7%

44,8%

49,4%

26,7%

21,5%

29,3%

19,4%

30%

50,4%

60,4%

58%

35,8%

Actiu ocupat/da

Actiu en atur

Jubilat/pensionista/preju
bilat

Tasques de la llar

Estudiant

Transport públic Transport privat Peu + Bici/No mot
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doncs, els estudis determinen en gran mesura el 
comportament de la població estudiant.  

Pel que fa a les persones dedicades a les tasques 
de la llar, destaca amb el 39% una única sortida 
diària per motius personals. 

Taula 15. Cadenes de desplaçaments segons motiu 
en estudiants i tasques de la llar. 

Estudiants Tasques de la llar 

Cadena de 
motius 

% 
Població 

Cadena de 
motius 

% 
Població 

OT 48,3% PT 39,5% 

OTPT 14,7% PTPT 22,9% 

PT 6,7% Altres 37,6% 

OTOT 5,4%   

Altres 24,9%   

 

Per últim, en el cas dels jubilats, el valor d’un únic 
desplaçament al dia per motius personals 
augmenta encara més fins a un 46,5%, seguit de 
dos desplaçaments més, que expliquen la major 
part de la seva mobilitat dedicada a 
desplaçaments personals. 

 

 

 

 

Taula 16. Cadenes de desplaçaments segons motiu 
en Jubilats i pensionistes 

Jubilats i pensionistes 

Cadena de 
motius 

 

% Població 

PT 46,5% 

PTPT 20,9% 

PTPTPT 5,7% 

PPT 6,0% 

PPTPT 2,4% 

PPPT 2,1% 

PTPPT 1,8% 

T 1,4% 

PTPTPTPT 1,3% 

Altres 12,0% 

 

El nivell d’estudis 

La població sense estudis és la que presenta una 
major mobilitat personal i menor mobilitat 
ocupacional, tot i així, cal remarcar que aquesta 
població es troba en gran mesura formada per 
persones més grans de 65 anys, fet que 
determina aquests valors. 

La població amb estudis universitaris és la que 
més es desplaça per motius ocupacionals i 
aquests disminueixen a mesura que ho fa el 
nivell d’estudis 

Figura 32. Motiu de la mobilitat segons nivell 
d’estudis 

 

De forma inversa també, la mobilitat en modes 
no motoritzats disminueix a mesura que 
disminueix el nivell d’estudis, així com ho fa el 
percentatge d’ús del vehicle privat. És doncs el 
nivell d’estudis universitaris el que presenta 
majors nivells de transport públic i menors de 
modes no motoritzats. 

Figura 33. Repartiment modal segons nivell d’estudis 

 

Polítiques tarifàries per a la 
inclusió social 

 
Dins de la política de tarifes a l’àmbit de l’ATM 
s’han anat incorporant paulatinament un seguit 
de títols que permeten fer més accessible l’ús 
del transport públic per part de col·lectius amb 
més dificultats o menors capacitats, tot i que la 
T10 és el títol de transport majoritari. 

Taula 17. Títols de transport i percentatge de tinença 

Títol Percentatge 

Només disposa T10 37% 

Disposa de T10 i altres títols 8% 

Disposa de T10 (Subtotal) 45% 

Disposa només d'altres títols 23% 

No disposa de cap títol 31% 

Total STI 100% 
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Taula 18. Tinença de títols de transport i percentatge 

Títols Percentatge 

Només T-10 54,6% 

Només abonament no social 6,0% 

Només abonament social 4,9% 

Només abonament 
pensionista/discapacitat 

15,9% 

Només altres abonaments 3,7% 

T-10 + abonament no social 4,3% 

T-10 + abonament social 1,8% 

T-10 + altres 2,1% 

T-10 + 3 altres títols diferents 1,5% 

T-10 + altres títols 0,1% 

NS/NC 3,5% 

 

 
Analitzant en més detall en funció de l’edat i del 
gènere, podem observar que les dones disposen 
de més títols T10 que els homes, i és la franja 
d’edat entre 30-64 anys la que en disposa de 
més. En el cas dels homes, ho és la franja de 16-
29. En ambos casos, la franja d’edat de més de 
64 anys esdevé la franja amb menys títols de 
transport. 

 

 

Taula 19. T10 segons edat i gènere del total del STI. 

Gènere Edat 
Disposa  

de T10 

No Disposa 

De T10 

Homes 

16-29 48,9% 51,1% 

30-64 46,8% 53,2% 

Més de 64 23,9% 76,1% 

Dones 

16-29 54,3% 45,7% 

30-64 57,1% 42,9% 

Més de 64 21,6% 78,4% 

 

 
Percepció i mode de transport 

Les persones entrevistades en la última enquesta 
de l’EMEF disponible de 2017 han declarat l’ús 
que fan dels tres modes de transport (modes no 
motoritzats, transport públic i transport privat. 
Veiem doncs com el 57,4% utilitza els tres 
modes, el 36,3% els dos i només un 6,1% utilitza 
només un mode de transport. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Percepció sobre el nombre de modes 
utilitzats. 

 
 

Figura 35. Freqüència declarada en l’ús dels 
modes de transport. 

 
 

 

Analitzant segons el mode de transport, podem 
observar com la moto, amb un 85%, és el mitjà 
de transport que amb major mesura no s’utilitza 
mai o quasi mai. En canvi, la mobilitat activa i el 
cotxe són els que s’utilitzen de forma majoritària, 
tant sempre, quasi sempre i sovint. D’altre 
banda, el cotxe acompanyat és el mitjà amb un 
major pes en la freqüència d’ús “a vegades”, 
seguit del transport públic.  

La satisfacció dels modes i de les 
polítiques de mobilitat 

El mode més satisfactori per la població és anar 
a peu, seguit de la bicicleta. En segon terme ho 
és el vehicle privat, amb més predominança de 
la moto/ciclomotor. Per últim resta el transport 
públic, sent el tramvia el que té major puntuació 
i rodalies RENFE en últim lloc, proper als modes 
interurbans. 

Figura 36. Grau de satisfacció segons el mode de 
transport
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Tot i que les valoracions segons mitjà de 
transport són similars, la valoració dels homes és 
més elevada per als mitjans no motoritzats, en 
canvi, les dones valoren més positivament la 
resta de transports públics. 

Els mitjans de transport públic són més ben 
valorats per les persones de 65 anys i més. 

Taula 20. Valoració dels mitjans de transport segons 
sexe i edat. 

Mitjà de 
transport 

Gènere Edat 

H
o

m
e

 

D
o

n
a 

16
-2

9 

30
-6

4 

65
 i 

m
é

s 

A peu 8,4 8,4 8,1 8,5 8,3 

Bicicleta 8,4 8,2 8,3 8,3 8,3 

Moto/ciclomot
or 

8,4 7,8 8,5 8,1 7,9 

Cotxe 7,7 8,2 8,4 7,7 8,2 

Tramvia 7,6 7,7 7,3 7,7 8,0 

FGC 7,5 7,6 7,4 7,5 8,1 

Taxi 7,0 7,4 7,3 7,0 7,7 

Bus urbà de 
Barcelona 

7,1 7,2 6,9 7,0 7,7 

Metro 7,3 7,1 6,7 7,1 7,9 

Bus interurbà 6,9 7,0 6,9 6,9 7,4 

Bus urbà 
d'altres 
municipis 

6,9 7,1 6,7 6,9 7,6 

Renfe 
regional/mitja 
distància 

6,7 7,0 6,6 6,8 7,4 

Rodalies Renfe 6,6 6,7 6,4 6,6 7,4 

 

Segons situació professional, també són els 
jubilats els que valoren més positivament el 
transport públic, així com atorguen la major 
puntuació a la bicicleta. En canvi, els actius 
ocupats són els que  valoren més negativament 
el transport públic de forma general. D’altre 
banda, aquest últim grup és el que considera 
més positiu els desplaçaments a peu. Pels 
estudiants, els més ben valorats són els 
desplaçaments en moto/ciclomotor, així com 
també donen la puntuació més alta al cotxe.  

Finalment, segons el nivell d’estudis veiem com 
les persones amb estudis superiors atorguen una 
valoració inferior a tots els tipus de mitjans, amb 
excepció del anar a peu. Les persones sense 
estudis, en canvi, valoren molt positivament el 
transport públic, amb puntuacions molt altes fins 
i tot a transports típicament mal valorats com els 
de caràcter regional. En canvi, són els que pitjor 
valoren el taxi. La població amb estudis primaris 
i secundaris es comporten de manera similar, tret 
d’una millor valoració, per part dels primers, als 
transports regionals i interurbans. 

 

Taula 21. Valoració dels mitjans de transport segons 
Situació professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als atributs bàsics de l’oferta de 
transport públic, en l’EMEF es demana una 
valoració de l’oferta de transport públic. Així 
doncs, el més ben valorat és la qualitat global de 
la xarxa de transport públic en el seu municipi i 
com a menys valorat el preu en relació als serveis 
oferts. La qualitat de la xarxa i la quantitat reben 
valors superiors a 6. La valoració del preu és 
negativa. 
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FGC  7,4 7,7 8,0 7,6 7,4 8,5 7,8 7,6 7,4 7,6 

Taxi  7,1 7,0 7,6 7,8 7,0 6,9 7,5 7,3 7,1 7,2 

Bus urbà de Barcelona 6,9 7,2 7,6 7,0 7,0 7,9 7,5 7,1 6,9 7,1 
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Figura 37. Valoració dels atributs bàsics de 
l’oferta de transport públic.

 

 

Motius per utilitzar els modes 
motoritzats 

En l’EMEF també es pregunta pels motius pels 
quals els individus utilitzen el transport col·lectiu. 
El més mencionat amb gairebé un 17,5% és que 
és més còmode, seguit de perquè és difícil 
aparcar allà on vaig amb un 15,4% i és més barat 
que el cotxe 14,8%. 

Figura 38. Motius per utilitzar el transport 
col·lectiu 

 

De la mateixa manera es va demanar els motius 
per utilitzar el vehicle privat, i de forma molt 
majoritària, la resposta és que és més còmode 
amb un 41%, seguit de que hi ha una manca 
d’oferta de transport públic amb un 30%. 

Figura 39. Motius per utilitzar el vehicle privat

 

 

En conclusió, els usuaris de transport col·lectiu 
ho fan quan és més còmode i quan hi ha 

dificultats per aparcar en el lloc de destinació, i 
els del vehicle privat ho fan per comoditat, 
manca d’oferta de transport públic i més 
rapidesa que el transport col·lectiu. 

Si analitzem les dades segons gènere, en els 
homes predomina la comoditat com a motiu 
principal amb un 19,8% en front al 15,7% de les 
dones. En canvi, en les dones, el motiu 
d’utilització del transport públic degut a la 
manca de vehicle i carnet de conduir és més alt, 
15% i 6%, front al 10% i 4% dels homes.  

En funció de l’edat, el motiu principal entre els 
joves de 16-29 anys és que el transport públic és 
més barat, seguit de que no disposen de cotxe. 
Tant per als grups de 30-64 anys com el de 65 i 
més, el motiu principal és la comoditat, però per 
als primers, la dificultat d’aparcament continua 
sent el segon motiu. Per al grup de 65 i més, en 
canvi, es tracta de no disposar de cotxe. Per als 
tres, evitar problemes de trànsit és el motiu més 
irrellevant.  

Les dades de situació professional ens indiquen 
també comportaments similars. Per als actius 
ocupats i jubilats i pensionistes, la comoditat 
torna a ser el motiu principal. Per als actius en 
atur, en canvi, el motiu és la manca de vehicle 
amb un 16%, tot i que és un motiu important per 
als jubilats i pensionistes que donen un 17% a 
aquest motiu.  

Per últim, els nivells d’estudis mostren una 
relació inversa entre els valors i el nivell 
d’educació. El percentatge per als motius de 
comoditat i  dificultat d’aparcament, a mesura 
que augmenta el nivell d’estudis augmenta la 

seva importància. Pels titulats amb estudis 
superiors, la comoditat esdevé el 19,3%, en 
canvi, per a la població sense estudis és només 
del 9,9%. Per aquesta, el principal motiu és la 
manca de vehicle amb un 32% i va reduint 
importància segons el nivell fins a només el 7,7% 
per als estudis superiors.  

Analitzant en canvi els motius d’ús del vehicle 
privat, tant en homes com en dones el principal 
motiu és la comoditat, tot i que els homes 
senyalen a continuació la rapidesa vers el 
transport públic i les dones la manca d’oferta de 
transport públic. En funció de l’edat, les dades 
també presenten una informació similar, la 
comoditat és el motiu principal per a totes les 
edats, però la població jove dona més 
importància a la rapidesa i l’adulta a la manca 
d’oferta de transport públic. 

Per a la situació professional els resultats són 
similars, predomina la comoditat com a motiu 
principal. Els actius ocupats, tasques de llar i 
jubilats i pensionistes donen importància també 
a la manca d’oferta de transport públic. Els actius 
en atur, en canvi, la rapidesa és el segon motiu 
més important. 

Finalment, es torna a repetir la comoditat com a 
motiu amb més percentatge per a tots els nivells 
d’estudis, exceptuant amb el nivell sense 
estudis, que el seu motiu principal és que els 
porten en vehicle privat.  Els següents motius 
tornen a ser la manca d’oferta de transport 
públic per als estudis superiors i la rapidesa 
envers el transport públic per als estudis primaris 
i secundaris.  
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Motiu d’utilització del vehicle privat 

Gènere Edat Situació professional Nivell d’estudis 
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És més còmode 27,7% 27,1% 27,8% 26,6% 30,1% 26,5% 28,3% 29,7% 33,7% 24,6% 19,5% 29,7% 27,8% 26,3% 27,4% 

Manca d'oferta/oferta inadequada del TP 20,3% 22,6% 15,4% 23,0% 20,3% 23,0% 16,9% 20,3% 16,3% 15,3% 14,2% 19,8% 21,9% 22,9% 21,4% 

És més ràpid que el transport públic 22,4% 18,4% 26,8% 21,9% 10,7% 23,7% 21,2% 11,1% 13,2% 26,1% .. 16,5% 20,2% 24,9% 20,5% 

Perquè em porten 2,9% 9,2% 6,9% 2,8% 15,7% 2,0% 6,6% 14,7% .. 15,8% 31,9% 10,0% 4,5% 2,0% 5,9% 

Vaig en cotxe/moto perquè no tinc altre remei 6,0% 5,4% 2,6% 6,1% 7,0% 5,8% 3,9% 7,1% .. .. 11,9% 5,6% 5,6% 5,1% 5,7% 

És més barat que el transport públic 5,5% 4,7% 7,5% 5,4% 2,2% 5,9% 6,2% 2,3% .. 6,0% .. 4,3% 5,5% 5,6% 5,1% 

Vaig en cotxe/moto perquè tinc més llibertat 4,8% 3,8% 4,2% 4,4% 4,0% 4,4% 4,0% 4,2% .. .. .. 4,4% 4,3% 4,5% 4,3% 

És fàcil aparcar allà on vaig 3,4% 2,3% 2,7% 3,0% 2,8% 2,7% 3,4% 3,1% .. .. .. 2,6% 3,2% 2,7% 2,9% 

Faig moltes gestions/acompanyo gent 2,6% 2,6% .. 2,9% 2,5% 2,8% 2,3% 2,6% .. .. .. 2,6% 2,9% 2,3% 2,6% 

Prefereixo el vehicle privat al TP 2,7% 1,8% 1,9% 2,2% 2,7% 1,9% 3,3% 2,9% .. .. .. 2,5% 2,5% 1,9% 2,2% 

Motiu d’utilització del transport públic 

Gènere Edat Situació professional Nivell d’estudis 
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És més còmode 19,8% 15,7% 13,8% 18,4% 18,4% 18,3% 15,2% 18,2% .. 14,0% 9,9% 15,1% 18,1% 19,3% 17,5% 

És difícil aparcar allà on vaig 15,1% 15,6% 10,9% 17,0% 15,4% 16,5% 15,7% 15,0% 18,3% 7,1% .. 13,8% 15,8% 17,0% 15,4% 

És més barat que el cotxe 15,6% 14,2% 17,0% 15,0% 12,3% 15,8% 15,5% 12,6% .. 15,2% .. 12,8% 15,3% 16,2% 14,8% 

No disposo de cotxe 10,4% 15,1% 15,9% 10,5% 16,9% 9,7% 16,3% 17,0% .. 17,8% 32,3% 18,8% 13,0% 7,7% 13,0% 

És més ràpid que el cotxe 10,3% 10,7% 8,9% 12,8% 6,5% 12,9% 9,9% 6,6% .. 8,1% .. 8,7% 11,2% 11,8% 10,6% 

No tinc permís de conduir 4,4% 6,7% 11,6% 4,0% 4,6% 4,0% 8,9% 4,9% .. 14,6% .. 8,1% 6,7% 3,0% 5,7% 

Vaig en transport públic perquè no tinc altre remei 4,1% 5,8% 5,9% 4,3% 6,4% 3,9% 5,1% 6,7% .. 8,1% 12,7% 6,4% 4,5% 4,0% 5,1% 

Per consciència ambiental 5,5% 4,6% 6,0% 5,3% 3,2% 6,4% 3,7% 2,6% .. 5,4% .. 2,4% 3,9% 7,8% 5,0% 

Vaig més tranquil 4,5% 3,5% 2,1% 3,8% 5,8% 3,4% 2,7% 5,9% .. .. .. 5,1% 3,9% 3,3% 3,9% 

Pel bon funcionament i oferta del transport públic 3,1% 2,5% 2,9% 2,7% 2,8% 3,0% 2,3% 2,7% .. .. .. 2,8% 2,5% 2,9% 2,8% 

Prefereixo el transport públic al transport privat 2,8% 2,5% 2,2% 2,1% 4,3% 2,0% .. 4,4% .. .. .. 3,0% 2,1% 2,5% 2,6% 

Per evitar problemes de trànsit 2,2% 1,3% .. 2,0% 1,4% 2,2% .. 1,4% .. .. .. 1,1% 1,7% 2,1% 1,7% 

Taula 22. Motius per utilitzar el transport públic  

Taula 23. Motius per utilitzar el vehicle privat. 
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Motius per utilitzar la bicicleta 

 
En aquesta enquesta també s’ha demanat als 
individus sobre els motius d’utilització de modes 
de transport no motoritzats com la bicicleta. El 
motiu principal pels usuaris que fan un ús 
habitual de la bicicleta és que aquesta és més 
saludable, seguit de que és més ràpid i és més 
sostenible. 

 

Figura 40. Motius per utilitzar la bicicleta

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriccions de pas a vehicles 
contaminants 

 
Per analitzar el comportament dels usuaris en 
futurs episodis de contaminació i així conèixer 
millor l’impacte en la mobilitat, s’ha preguntat 
als individus quina alternativa escollirien davant 
d’un episodi de restriccions de pas a vehicles 
contaminants. La gran majoria, el 59%, utilitzaria 
el transport públic, el 7% es canviaria el seu 
vehicle a un vehicle autoritzat, així com el 7% 
afirma que el seu vehicle té etiqueta DGT que li 
permetria circular. 

 
Figura 41. Alternativa en episodis de restriccions de 
circulació 
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 Elements de context 
amb incidència sobre la 
mobilitat 

 

El marc físic i territorial 
 

El marc físic del Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB) ha estat un 
important condicionant per al seu 
desenvolupament, a causa tant del seu 
accidentat relleu com de la peculiar disposició 
dels principals elements estructurants. Les 
serralades litoral i prelitoral estructuren el 
territori i produeixen un petit eixamplament a la 
part central, on es troba la ciutat de Barcelona i, 
a continuació, la depressió prelitoral, amb el 
Penedès i la plana vallesana lleument separats 
pel marge esquerre del Llobregat i, finalment, 
l’àmbit de les comarques interiors. 

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. 

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 

 

El marc físic i biogeogràfic del 
SIMMB ha condicionat 
històricament l’accessibilitat als 
diferents àmbits territorials 
que componen el seu àmbit, 
generant corredors 
infraestructurals sobre els 
quals s’ha desenvolupat 
l’ocupació humana i el procés 
d’urbanització 
 
Aquesta disposició de les principals unitats del 
relleu a la regió de Barcelona, amb successió de 
serralades i planes, ha representat una dificultat 
per a les comunicacions naturals entre el litoral i 
l’interior de Catalunya. En aquest marc, 
l’existència de dos cursos fluvials, el Llobregat i 
l’eix Ter-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 les comarques d’interior i la resta de Catalunya. 

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. L’àmbit 
territorial en el que s’emmarca el pdM correspon 
al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana 
de Barcelona, amb 811.334,3 hectàrees de 
superfície. 

Espais naturals protegits a 
l’àmbit del pdM 

 
Per una banda cal identificar els espais de valor 
natural, dels quals dins el Sistema Integrat de 
Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) 
en trobem 88, repartits entre espais naturals 
protegits, espais inclosos al PEIN i la Xarxa 
Natura 2000 europea, i els espais naturals de la 
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. Els 
espais naturals protegits ocupen, en total, Tot 
això es mosta a la següent taula i al següent 
mapa. 

Taula 24. Espais naturals protegits a l’àmbit del 
pdM. 

Tipus d’espai Nº 
Superfície 

(ha) 

% de 
l’àmbit 

del 
pdM 

PEIN i Xarxa Natura 
2000 

60 199.313,64 24,57% 

Xarxa de Parcs de la 
Diputació de 
Barcelona  

10 96.119,64 11,85% 

Parcs Naturals* 18 10.665,22 1,31% 

TOTAL 88 306.098,50 37,73% 

*Dels Parcs Naturals, n’hi ha 3 (Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac, Montseny i Collserola) que estan inclosos a 
la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona i que 
no es comptabilitzen a la superfície. A més dels Parcs 
Naturals, també es compten els Paratges Naturals, les 
Reserves Naturals i les zones d’interès geològic 
protegides. 

 

Mapa 9. Espais naturals protegits 

 

 
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 
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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 (vegeu apartat 
2.2), que es defineix com a sistema d’espais 
oberts. Aquests espais oberts es distribueixen tal 
com es mostra a la taula següent, on es pot veure 
que constitueixen un 74,8% del total de l’àmbit 
del PTMB (que és inferior a l’àmbit de present 
pdM 2020-2025). 

Taula 25. Sistema d’espais oberts del PTMB. 

Tipus d’espai 
Superfície 

(ha) 

% de 
l’àmbit 

del 
pdM 

Espais de protecció 
especial 

203.172,2 25,04% 

Espais de protecció 
especial de la vinya 

23.032,42 2,84% 

Espais de protecció 
preventiva 

14.283,91 1,76% 

Total sistema espais 
oberts 

240.488,53 29,64% 

 

Altres elements ambientals 

Connectivitat ecològica 

En el marc de l’avaluació ambiental del PTMB es 
van identificar diversos punts conflictius per a la 
connectivitat ecològica. Així, en el plànol de 
classificació dels espais oberts del PTMB 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. 

Riscos naturals 

Pel que fa als riscos naturals existents al del 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB), hi trobem els següents: 

 Riscos geològics: 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): el risc potencial de caiguda de 
roques o blocs i el risc potencial de petits 
esllavissaments, amb el qual es 
determinen la següents superfícies 
afectades per aquests riscos. 
 

Taula 26. Riscos geològics potencials. 

Tipus de risc 
Superfície 

(ha) 
% 

Risc potencial de caiguda 
de roques 

165.233,56 20,37% 

Risc potencial de petits 

esllavissaments 
74.045,30 9,13% 

Risc geològic total 239.278,86 29,49% 

Pendents superiors al 20% 445.402,77 54,90% 

 
 Risc d’incendis forestals: en aquest 

aspecte cal parar atenció especialment a 
aquelles àrees urbanes sovint disperses, i 
en el nostre cas concret a 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 27. Perill bàsic d’incendi forestal. 

Grau de perill Superfície (ha) % 

Sense risc 997,36 0,12% 

Baix 374.545,50 46,16% 

Moderat 110.787,69 13,65% 

Alt 287.584,53 35,45% 

Molt alt 37.419,23 4,61% 

 
 Risc d’inundació: es localitza 

principalment al llarg de les principals 
valls fluvials de l’àmbit i en la zona litoral 
del Maresme, i es tradueix en les 
superfícies. 

Taula 28. Zones inundables. 

Període de retorn Superfície (ha) % 

10 anys 9.668,07 1,19% 

50 anys 13.012,12 1,60% 

100 anys 14.768,04 1,82% 

500 anys 21.108,91 2,60% 

TOTAL 58.557,13 7,22% 
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5. El sistema de mobilitat 

actual 

 La mobilitat activa  
5.1.1. Vianants 

 
L’àmbit d’estudi del pdM 2020-2025 abasta el 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB) i particularitza l’anàlisi en 
aquells territoris amb potencialitats pel que fa a 
la mobilitat activa, a peu i en bicicleta. Cal 
integrar les necessitats dels vianants en la gestió 
de la mobilitat i el planejament urbà. 

Per tal d’introduir el vianant en els futurs 
planejaments és necessari definir què s’entén 
per vianant i fer la diferenciació entre vianant 
urbà i interurbà per així enfocar els planejaments 
i estratègies d’aquest agent correctament 
segons l’àmbit on es desenvolupa. És difícil 
establir un criteri general per definir el vianant 
interurbà. Per aquest motiu és important 
conèixer la tipologia dels carrers a nivell 
municipal, diferenciant entre urbans i 
interurbans. Tot i que les dades de l’EMEF 
reflecteixen una distància a peu màxima de 3km 
per trajecte, aquesta dependrà molt de l’estat 
de l’itinerari (orografia, il·luminació, confort, 
seguretat,...). 

 

 

 

 

El vianant interurbà és aquella 
persona que transita a peu 
part del seu trajecte per un 
àmbit interurbà. 
 

El model de mobilitat imperant les darreres 
dècades, una mobilitat centrada en el motor, ha 
desencadenat en un seguit de problemàtiques 
socials, ambientals i econòmiques. Es constata 
doncs la necessitat d’un model de mobilitat que 
tingui en consideració els desplaçaments en 
modes actius (a peu i en bicicleta) i faci prevaldre 
els interessos col·lectius per sobre dels 
individuals. 

Els desplaçaments a peu contribueixen en la 
resolució de problemes actuals donat que és el 
mitjà de transport sostenible per antonomàsia. 
El caminar té efectes immediats en la salut de la 
població, el medi ambient i en l’estalvi 
econòmic. A més, es tracte d’un mitjà sense un 
cost monetari per als usuaris, el que el fa el mitjà 
que promou una major igualtat entre persones. 

Demanda global 

L’enquesta de mobilitat en dia feiner 2017 per 
l’àmbit de l’RMB (àmbit de referència en la 
comparativa anual de desplaçaments a peu). 
constata una reducció dels desplaçaments a 

peu, del 45.6% fins al 37,8% entre els anys 2014 i 
2017. 

S’observa una reducció del nombre de 
desplaçaments a peu des de 2015 a l’àmbit RMB. 
Aquesta tendència a la baixa també es dóna en 
el percentatge de desplaçaments a peu respecte 
el total de desplaçaments. 

Poden existir diversos motius per explicar aquest 
comportament com la millora de l’activitat 
econòmica que incentiva els desplaçaments en 
vehicle privat o la millora de les infraestructures 
de transport públic. 

Figura 42. Desplaçaments en dia feiner a la RMB 
(2014-2017) 
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Figura 43. Evolució de la mobilitat a peu al SIMMB 
(2014-2017) 

 

 

Els viatges a peu tendeixen a 
la baixa a diferència de la resta 
de mitjans de transport. 
 

Context europeu 

Quant a la mobilitat a peu, no es disposa de 
masses plans al món que tractin de manera 
sectorial o específica el vianant a escala regional, 
metropolitana o suprametropolitana. 

En el context europeu, Espanya es troba per 
sobre de la mitjana en el referent a mobilitat a 
peu. 

En matèria de vianants Barcelona i la seva àrea 
metropolitana es pot catalogar al costat de les 
ciutats o regions europees amb major quota de 
desplaçaments a peu com són Brussel·les (32%), 
Zurich (36%), Londres (37%), Lió (40%) o Ginebra 
(40%).  

Figura 44. Comparativa quota regions de referència 

 

Taula 29. Principal mitjà de transport en activitats 
diàries 

Estats A peu % Bici % 

Catalunya (SIMMB) 37,8 1,8 

Bulgària 30,1 1,8 

Romania 28,9 5,2 

Letònia 25,1 7,5 

Eslovàquia 22,9 9,5 

Estònia 22 4,7 

Portugal 17,7 1,6 

Grècia 16,5 2,7 

Rep. Txeca 15,8 7,2 

Espanya 14,5 1,6 

Itàlia 14,4 4,7 

Regne Unit 14,4 2,2 

Polònia 14,2 9,3 

Lituània 12,9 5,1 

Eslovènia 12,6 6,9 

Irlanda 12,2 3,2 

Hongria 11,6 19,1 

Suècia 11,4 17,1 

Finlàndia 10,2 12,5 

França 9,4 2,6 

Àustria 8 8 

Alemanya 7,1 13,1 

Malta 5,9 0 

Luxemburg 5,7 1,7 

Bèlgica 5,1 13,4 

Dinamarca 3,7 19 

Països Baixos 3 31,2 

Xipre 2,8 0,3 

EU 27 12,6 7,4 
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Pla d’acció de desplaçaments no 
motoritzats d’Edimburg 

Paquet d’accions destinades a promoure l’ús de 
la bicicleta, i els desplaçaments a peu, a la ciutat 
d’Edimburg. El Pla abasta la infraestructura, la 
comercialització i l'educació, i tracta de reduir o 
eliminar les barreres físiques, informatives i 
socials dels vianants i ciclistes. Persegueix 4 
objectius: 

 Millorar la qualitat i ampliar la quantitat 
de la xarxa. 

 Millorar la seguretat, i comportament 
dels usuaris de tots els modes. 

 Fomentar els avantatges i promoure l'ús 
de la bicicleta. 

 Millorar els aparcaments de les bicicletes. 

 

Pla director de vianants de la Regió de 
Brussel·les capital 

El pla de vianants té com a objectiu enfortir 
l'avantatge competitiu de la marxa a peu, amb 
una estratègia eficaç de sensibilització i bona 
comunicació. La nova política de vianants pretén 
fomentar i oferir una qualitat òptima en els 
desplaçaments a peu, amb diverses accions 
orientades: 

 Millora de les xarxes locals i els nodes de 
transport públic més atractius per als 
vianants.  

 Influència de les dades de fluxos de 
vianants en les decisions sobre l'espai en 
la remodelació de projectes.  

 Les facilitats de l'aparcament es 
concentraran en el límit dels barris o 
metro. 

 Impuls a espais i eixos emblemàtics per a 
l’orientació dels vianants en l’espai. 

 El nombre de víctimes atropellades s'ha 
de reduir a zero. 

 

Pla director d’itineraris de vianants de 
Ginebra 

Document d'orientació que ha acabat 
esdevenint obligatori per als municipis suïssos 
en virtut de la legislació federal i cantonal. Les 
principals disposicions són relatives a 
l'homologació dels itineraris segurs: han de 
garantir l'accés a xarxes consistents, segures i 
atractives per als vianants.  

Inclouen instruments per analitzar les necessitats 
dels vianants i per ajudar a prendre decisions i 
formular prioritats. El Pla també inclou un 
catàleg de recomanacions, aplicables en el cas 
que ens ocupa. 

  

Pla de desplaçaments urbans de 
l’Àrea Metropolitana de LiIle 

El projecte del PDU de l’aglomeració de Lille 
inclou un total de 170 accions definides i 

estructurades en 6 accions, entre elles Compartir 

el carrer, els modes alternatius. Es combinen un 
conjunt de mesures amb objectiu una millor 
estructura de la xarxa viària i una optimització de 
la calçada. Es tracta d’un document que busca la 
implicació de tots els actores socials de l’àrea, 
assegurant el suport dels ciudatans i dels actors 
en general a l’hora de buscar les seves metes i 
objectius. 

 

Pla local de transport de l’Oest 
d’Anglaterra 

El JLTP3 és el tercer pla de transport local en 
l’àmbit de les quatre entitats unitàries de Bath i 
Somerset Nororiental, Bristol, Somerset 
Septentrional i Gloucestershire Meridional. Així 
mateix, inclou els medis urbans de Bristol, Bath i 
Weston-super-Mare.  

En matèria de vianants el pla contempla que els 
desplaçaments a peu han de convertir-se en el 
principal mitjà de transport a l’àmbit. 
L’estratègia ha d’estar basada fonamentalment 
en dos aspectes: la promoció i les millores en 
infraestructures. 

 

Walking action plan – London 

Aquest pla d’abast municipal però amb visió 
metropolitana fixa l’estratègia de la ciutat per 
promocionar els desplaçaments a peu. 

 

Cas de la Diputació Foral de 
Guipúscoa 

El Pla de la xarxa ciclable de Guipúscoa ha 
desenvolupat, des de 2007, una sèrie d’itineraris 
que possibiliten la mobilitat activa (tant vianants 
com bicicletes). A més, Guipúscoa disposa d’un 
llei sectorial i de plans d’estratè-gia i gestió que 
estan possi-bilitat el desenvolu-pament de la 
xarxa ciclista. 

La utilització de les vies ciclistes forals ha anat 
creixent en el temps tant per part de ciclistes 
com de vianants. En el cas de Guipúscoa es pot 
observar una major utilització d’aquestes vies 
compartides per part dels vianants en el seus 
trajectes quotidians. 

Figura 45. Evolució anual registrada del nombre de 
trajectes quotidians a la xarxa foral de Guipúsco 
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Instruments normatius i de 
planificació 

El llistat i la magnitud de mesures existents en 
matèria de vianants és elevada a escala 
municipal i, però no tant a escala 
supramunicipal. 

 

Instruments normatius 

La Llei de Mobilitat 9/2003, de 13 de juny, 
d’acord amb el seu article 1 té per objecte 
"establir els principis i els objectius als quals ha 
de respondre una gestió de la mobilitat de les 
persones i del transport de les mercaderies 
dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i 
determinar els instruments necessaris perquè la 
societat catalana assoleixi els dits objectius i per 
garantir a tota la ciutadania una accessibilitat 
amb mitjans sostenibles  

En el Decret 226/2006, de 23 de maig, es 
declaren zones de protecció especial de l’àmbit 
atmosfèric diversos municipis de les comarques 
del Barcelonès, 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. 

El Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada estableix 
els criteris que ha de fer front una nova 
planificació o una nova implantació d’activitats.  

La llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat 
articula una sèrie de criteris per a garantir la 

igualtat en els desplaçaments a peu, tenint en 
compte la diversitat funcional de cada persona. 

Per últim, es destaca la llei de finançament del 
sistema de transport públic de Catalunya 
21/2015. L’objectiu d’aquesta llei és determinar 
el règim de finançament del sistema de transport 
públic de Catalunya de manera que s’asseguri la 
mobilitat de tots els usuaris. 

 

Pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire, horitzó 2020 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire a les zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els 
nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid 
de nitrogen (NO2) als nivells que determina la 
legislació europea. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire preveu actuacions ambientals addicionals 
per a aquestes situacions, les quals s’anomenen 
situacions d’episodi ambiental de contaminació. 

Les accions previstes en PAMQA en relació amb 
el foment de vianants en la mobilitat obligada 
busquen  fomentar les xarxes per a vianants i 
bicicletes als centres de treball. 

 

Pla Director de Mobilitat 2008-2012 i 
2013-2018 

El Pla Director de Mobilitat de l’RMB 2013-2018 
és l’únic instrument supramunicipal que ha 
proposat un conjunt de millores que afecten 
directament a la mobilitat quotidiana a peu en 
l’àmbit del SIMMB. L’any 2017 l’ATM encarrega 
a l’associació Catalunya Camina el seguiment de 
les actuacions del pdM en relació als vianants. 
Les mesures per a la millora de la mobilitat a peu 
proposades pel pdM 2013-2018 han tingut un 
ritme d’implementació menor que en el cas de 
la infraestructura per a bicicleta. Les propostes 
de millora de l’accessibilitat fins a les parades de 
bus interurbà presenten un bon ritme 
d’execució, però la xarxa d’itineraris 
intermunicipals de vianants presenta un ritme 
més lent. 

Figura 46. Itinerari protegit de vianants i bicicletes a 
la BV-2127 (Vilafranca) 

 

 

Aplicacions mòbil que 

promocionen la mobilitat a peu 
Aquestes iniciatives utilitzen la tecnologia 
per incentivar un canvi d’hàbits cap a una 
mobilitat més sostenible. 
A Londres, el departament de transport 
(TfL) va promoure l’aplicació Walking 
Tube Map per incentivar els 
desplaçaments a peu. 
Un altre exemple s’ha desenvolupat a 
Barcelona, juntament amb d’altres 
capitals europees, que participen en el 
projecte MUV2020 (Mobility Urban 
Values). Es tracta d’un projecte europeu 
vinculat a una app mòbil on experimentar 
i aprendre a desplaçar-se de forma més 
sostenible. 
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Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 
PMMU (AMB) 

En l’àmbit de l’AMB, la Llei 31/2010, del 3 
d’agost de 2010, a partir de la qual es crea l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), regula la 
seva organització, competències i finançament. 

Un dels punts d’interès de l’AMB és l’elaboració 
del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU), 
de rang equivalent a un PMU municipal, però 
d’àmbit que afecta l’àrea de gestió unitària de 
l’AMB, particularitzant, com en el cas del pdM, 
en aquells aspectes intermunicipals o d’abast 
supramunicipal. El pla es troba en fase de 
redacció. 

Pla Director d’Infraestructures 2001-
2010 i 2011-2020 

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) recull 
totes les actuacions en infraestructures de 
transport públic per a un decenni previstes a 
l’àmbit de la RMB, amb independència de 
l’Administració i l’operador que les explota. El 
compliment del pdI 2001-2010 per part de la 
Generalitat de Catalunya se situa en torn el 80 %. 

 

Planificació municipal 

La planificació de la mobilitat a peu s’ha realitzat 
fins a dia d’avui bàsicament a través dels 
instruments de planificació locals com els Plans 
de Mobilitat Urbana, els Plans de Mobilitat 
Específics de polígons industrials i centres 

generadors de mobilitat i els Estudis d’Avaluació 
de la mobilitat generada.  

Els EAMG afavoreixen al desenvolupament de la 
xarxa, mitjançant sobretot projectes d’iniciativa 
privada. Entre 2007 i 2017 s’han proposat 62,02 
km de carrers de vianants i 29,74 km de carrers 
de prioritat invertida. 

A escala municipal cal destacar també els Plans 
d’Accessibilitat. A la província de Barcelona, 145 
municipis disposen de Pla d’Accessibilitat.  

Caracterització de la xarxa 

Urbana 

La mobilitat a peu en l’àmbit urbà depèn en gran 
mesura de la qualitat de les vies urbanes. 
Aspectes com l’accessibilitat, la il·luminació i el 
confort dels itineraris, així com la percepció de 
seguretat, són rellevants per incentivar els 
desplaçaments a peu. 

Pel que fa a l’evolució durant el període 2012-
2016 de la longitud de vies urbanes amb un gran 
de pacificació, hi ha hagut un creixement 
constant d’uns 30 km/any.  

 

 

Taula 30. Evolució 2014-2016 en relació a les vies 
pacificades a la RMB  

Indicador 
2012 

2014 2016 
2014-

16 

Longitud de vies 
exclusives per a 
vianants (km) 

527 564 616 +9,2% 

Longitud de vies 
de prioritat 
invertida (km) 

nd 187 223 +19,3% 

Longitud de vies 
en zona 30 (km) 

1.845 2.217 2.532 +14,2% 

Longitud total de 
vies pacificades 
(km) 

527 564 616 +9,2% 

 

Accessibilitat en el transport 

públic 
L’accessibilitat dins del transport públic té 
a veure amb el grau en el que totes les 
persones que circulen a peu poden 
accedir a un servei de transport públic, 
independentment de les seves capacitats 
tècniques, cognitives o físiques. 
 

La cadena de l’accessibilitat 

 
 

En l’estudi de l’Anàlisi global del grau 
d’accessibilitat del transport públic de 
Catalunya realitzat per l’ATM de 
Barcelona durant l’any 2018, s’analitza 
l’accessibilitat per accedir-hi. 

Conclusions 
No existeix encara un document de planificació supramunicipal o d’àmbit català en matèria 
exclusiva de mobilitat a peu, com sí que existeix en altres modes de transport com el 
transport públic o la bicicleta. 
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Interurbana 

No ha estat fins als darrers anys que han 
començat a construir-se en l’àmbit interurbà 
itineraris de vianants, majoritàriament compartits 
amb bicicletes i segregades del trànsit 
motoritzat.  

Com s’ha posat de manifest, el 
desenvolupament de la nova xarxa no ha respòs 
generalment, i amb l’excepció dels municipis de 
l’àmbit AMB, d’una planificació pensada i 
articulada a escala regional. 

Dels 20km d’itineraris per a vianants previstos pel 
darrer pdM 2013-2018, s’han executat 7km 
(dades de 2016).  

Per altra banda, en el període 2013-2017 s’han 
executat 12 actuacions a la xarxa de carreteres 
de la Diputació de Barcelona que sumen un total 
de 4,5 km d’itineraris a peu. La majoria d’aquests 
itineraris són compartits amb la bicicleta. 

A nivell interurbà, als darrers cinc anys, s’han 
posat en marxa diferents projectes de carrils 
bicicleta segregats en cohabitació amb vianants 
al conjunt de la província, la majoria d’aquestes 
intervencions es troben en fase d’execució. 

Fins l’actualitat, les actuacions relatives a vies de 
vianants/bicicletes en zona interurbana s’han 
desenvolupat a partir d’iniciatives particulars i 
han anat a càrrec de diferents administracions 
competents en la matèria, en molts casos 
mitjançant la col·laboració entre totes elles: 
Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntaments, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Destacats 
S’ha fet un recull de carrils bicicleta en 
cohabitació amb vianants que es 
troben en fase d’execució. Resulta 
complicat conèixer quines vies per a 
vianants/ciclistes construïdes en zona 
interurbana responen a exigències de 
plans municipals o supramunicipals 
(ex: PMU, pdM). 
Es comptabilitzen 14 trams de carrils 
bici compartits amb vianants en 
marxa. Sumen un total de 40 km. 

Taula 31. Noves vies de vianants i ciclistes segregades en marxa 

 

Actuació Comarca Bici 
Vianant

s 
Longitud 

(km) 
Inversió 

(M€) 

Via Verda del Vallès: Rubí – UAB – St. Quirze 
V. 
Occidental 

X X 4 - 

Sant Cugat (estació FGC) – Rubí (Centre 
Comercial) 

V. 
Occidental 

X X 2,7 - 

Sant Cugat – Polígon Can Sant Joan (estació 
FGC) 

V. 
Occidental 

X X 5,4 - 

Nova connexió Riu Ripoll, Ripollet – Montcada i 
Reixat 

V. 
Occidental 

X X 7,7 0,04 

Granollers – La Garriga: connexió amb polígon 
del Congost, el del Pla de Llerona, Can Castells 
o el polígons de Granollers o Montmeló 

V. Oriental X X 0,4 - 

Lliçà d’Amunt, Camí del Turó V. Oriental X X 1,1 - 

Viaducte C-31; Hosp. de Bellvitge – el Prat de 
Llobregat 

B. 
Llobregat 

X X 0,2 0,4 

Vilanova – Càmping Vilanova Park Garraf X X 2,0 1,2 

Santa Margarida i els Monjos – Olèrdola – 
Vilafranca del Penedès 

Alt 
Penedès 

X X 3,0 1,7 

Vilafranca del Penedès – Moja 
Alt 
Penedès 

X X 1,4 0,5 

Eix transversal – ctra. BV-5202 (St. Julià de 
Vilatorrada) 

Osona X X 0,8 3,2 

Vic – Manlleu Osona X X 10 2,7 

Ctra. BV-5224: Vall del Ges: Sant Pere, Sant 
Vicenç i Torelló 

Osona X X 0,8 2,5 

Ctra. de Viladordis: Ronda de Manresa (C-55) i 
C-16 

Bages X X 0,9 2,3 

Total    40,4 14,54 



// 54 

 

Diagnosi Preliminar Estratègica 

Quantificació i caracterització 

de la mobilitat a peu 

En aquest apartat s’analitza la mobilitat no 

motoritzada a partir de les dades de l’EMEF. 

L’EMEF és una estadística de periodicitat anual, 

promoguda per l’ATM que va iniciar-se el 2003 i 

que des de 2014 és estadística oficial. L’objectiu 

de l’enquesta de mobilitat és conèixer les 

característiques bàsiques de mobilitat en dia 

feiner (de dilluns a divendres no festius) de la 

població resident a l’àmbit del SIMMB de 16 i 

més anys. 

L’àmbit territorial estudiat coincideix 

pràcticament amb els límits que configuren la 

Demarcació de Barcelona. Concretament hi 

formen part tots aquells municipis que formen 

part del Sistema Integrat de Mobilitat 

Metropolitana de Barcelona (en endavant 

SIMMB). 

L’any 2017 és la primera vegada que es 

considerava la comarca del Moianès i, per tant, 

hi ha 4 municipis d’aquesta comarca 

(Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja i 

Granera) que en les EMEF anteriors al 2017 

estaven considerats com a resta RMB, i a partir 

de 2017 es consideren resta SIMMB. A més, és la 

primera vegada que s’inclou la comarca del 

Berguedà a la resta SIMMB. 

L’àmbit del SIMMB tenia l’any 2017 una extensió 

de 8.112,8 km2, més del 25% del territori de 

Catalunya. La superfície de sòl urbà (1.004,5 km), 

representava el 2,4% del total de l’àmbit. 

La població del SIMMB l’any 2017 és de 5,7, 

representant el 77% de la població catalana. 

Taula 32. Repartiment territorial dels desplaçaments 

diaris efectuats a peu al SIMMB (2017) 

Comarca A peu Altres 

Barcelonès 48% 52% 

Garraf 46% 54% 

Baix Llobregat 43% 57% 

Maresme 43% 57% 

Vallès Occidental 42% 58% 

Bages 41% 59% 

Alt Penedès 40% 60% 

Anoia 40% 60% 

Vallès Oriental 38% 62% 

Berguedà 36% 64% 

Osona 34% 66% 

Moianès 24% 76% 

   

Barcelona 48% 52% 

Total RMB 45% 55% 

Total 1a Corona 47% 53% 

Total SIMMB 44% 56% 

 

 

Les persones residents al 
SIMMB realitzen la major part 
dels seus desplaçaments 
caminant. 
 
 
 
 
 
 

 

Els desplaçaments a peu són molt més 

significatius als municipis pertanyents al SIMMB, 

que es caracteritzen per tenir una densitat de 

població als nuclis urbans i una compacitat i 

mixtura d’usos més elevada, que justifica l’elevat 

percentatge de viatges interns (intramunicipals) 

sobre la resta de municipis. 

 

 

Figura 47. Mobilitat interna al SIMMB (2014-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En canvi, els desplaçaments de connexió entre 

municipis es realitzen majoritàriament en vehicle 

privat (82,6%) mentre que els viatges 

corresponents a mobilitat activa són molt poc 

significatius (1,4%), també dins l’àmbit de la 

RMB.  

  

Conclusions 
El 45,8% dels desplaçaments de interns al SIMMB es realitzen amb algun mode actiu 
(caminar o anar en bicicleta). En canvi, dels desplaçaments de connexió, únicament l’1,4% 
dels trajectes es realitzen amb aquests modes. Cal continuar millorant les connexions 
interurbanes per augmentar la quota de desplaçaments actius. 

45,8%

21,5%

32,8%

Mobilitat activa transport públic

Transport privat
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Figura 48. Mobilitat de connexió al SIMMB (2014-
2017) 

 

D’altra banda, cal destacar que durant el període 
2014-2017, en termes relatius, els viatges a peu 
tenen una tendència a la baixa que es manifesta 
per l’increment dels viatges generalitzats en la 
resta de mitjans de transport, tant en TP com en 
VP.  

Respecte a la mitjana del quadrienni, l’any 2017 
els desplaçaments a peu cauen 4,8 punts 
percentuals mentre que els viatges en cotxe 
s’incrementen 1,5 punts. 

Figura 49. Evolució dels desplaçaments a peu sobre 
el total de viatges de mobilitat quotidiana al SIMMB 
(2014-2017) 

 

Taula 33. Repartiment modal dels desplaçaments 
diaris al SIMMB (2014-2017) 

Mitjà de 
transport 

2014-2017 2017 

A peu 42,6% 37,8% 

Bicicleta 1,4% 1,8% 

Cadires de rodes i 
VMP 

0,0% 0,2% 

Autobús 6,8% 7,7% 

Metro 6,3% 6,9% 

Altres ferroviaris 5,1% 5,8% 

Resta TP 0,8% 0,8% 

Cotxe 32,4% 33,9% 

Moto 3,8% 4,1% 

Furgoneta/camió 0,7% 0,9% 

Resta VP 0,0% 0,0% 

Total 16.911.627 15.418.182 

 

A continuació s’exposa el repartiment modal 
dels desplaçaments tenint en compte l’àmbit 
territorial de residència.  

Taula 34. Mitjà de transport segons àmbit territorial 
de residència (2017) 
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transport 

BCN 
Resta 1a 
corona 
SIMMB 

Resta 
AMB 

Total 
AMB 

Resta 
RMB 

Total 
RMB 

Resta 
SIMMB 

Total 
SIMMB 

A peu 41,6% 39,9% 31,1% 39,7% 35,1% 38,1% 35,5% 37,8% 

Bicicleta 3,3% 1,1% 1,4% 2,3% 1,2% 1,9% 0,9% 1,8% 

Cadira de 
rodes i 
VMP 

.. .. .. 0,2% .. 0,2% .. 0,2% 

MA 45,1% 41,2% 32,8% 42,3% 36,5% 40,2% 36,5% 39,8% 

TP 34,5% 26,8% 13,7% 29,3% 12,4% 23,3% 5,8% 21,3% 

VP 20,4% 32,0% 54,5% 28,5% 51,1% 36,4% 57,7% 38,9% 
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El sexe, l’edat dels residents, el nivell d’estudis o 
la situació professional d’aquests també són 
elements a considerar ja que les possibilitats que 
tenen els individus de cadascun d’aquests grups 
d’edat a l’hora de disposar d’un vehicle, 
condiciona directament el grau en que caminen. 
A l’hora de planificar la mobilitat s’han de tenir 
present la perspectiva de gènere. 

 

 

Cada cop és més freqüent 
incorporar la perspectiva de 
gènere en els estudis de 
mobilitat. 
 

 

 

Figura 50. Percentatge de desplaçaments no 
motoritzats segons sexe al SIMMB (2014-2017) 

 

 

Taula 35. Pautes de mobilitat segons sexe (2017) 

Sexe Edat MA TP VP Total 

H 

19-29 32% 30% 38% 100% 

30-64 31% 15% 54% 100% 

>64 57% 15% 28% 100% 

Total 36% 18% 46% 100% 

D 

19-29 31% 42% 27% 100% 

30-64 40% 22% 38% 100% 

>64 64% 22% 15% 100% 

Total 43% 25% 32% 100% 

Figura 51. Percentatge de desplaçaments no 
motoritzats segons grup d’edat al SIMMB (2014-2017) 

 

Pel que fa al temps de desplaçament, el 72% 
dels viatges  a peu tenen una durada superior als 
5 minuts.  

La durada mitjana de la mobilitat activa que fa 
referència  als desplaçaments intramunicipals i 
intermunicipals és de 16 i 19 min., 
respectivament. Els viatges interns en VP tenen 
una durada més reduïda de 12 minuts mentre 
que els de TP són molt més llargs. 

Quant a la distribució horària de la mobilitat 
activa, entre les 9 i les 13 hores es produeix un 
creixement continuat dels desplaçaments a peu 
o en bici (acumulant un 37,1% dels 
desplaçaments totals). Entre les 17 i les 20 hores 
es dóna la segona concentració de 
desplaçaments. Cal destacar la marcada franja 
vall que es produeix de 13 a 16 hores. 
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 Figura 52. Distribució horària diària de la mobilitat 
activa al SIMMB (2014-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Repartiment modal i territorial segons 
temps de  desplaçament (min.) al SIMMB (2014-2017) 

 

Tenint en compte la durada dels desplaçaments 
no motoritzats segons motiu, es constata que la 
mobilitat activa per motiu ocupacional (per raó 
de treball i/o estudis) va associada a viatges de 
més curta durada que no pas aquells que tenen 
a veure a motius personals, com ara el lleure o 
les compres (12,7 i 16,4 min., respectivament).  

Figura 54. Temps de desplaçament (min.) de la 
mobilitat actives segons motiu al SIMMB (2014-2017) 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la valoració dels mitjans de 
transport, pel total de la població usuària, les 
valoracions mitjanes més elevades les obté l’anar 
a peu (8,4), la bicicleta (8,3) i la moto/ciclomotor 
(8,2). Els transports públics més ben valorats són 
el tramvia (7,7) i FGC (7,6), mentre que el mitjà 
de transport pitjor valorat correspon al servei de 
Renfe rodalies (6,7). 

Figura 55. Valoració dels mitjans de transport al 
SIMMB (2014-2017) 
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Mapa 10.: Connexions de més de 50 desplaçaments 
a peu diàries 

 

Mapa 11.: Poblacions amb majors relacions 
intermunicipals a peu 
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Potencials fluxos 

El cas analitzat de la Diputació Foral de 
Guipúscoa demostra que si existeix una 
infraestructura adient,  l’increment potencial dels 
desplaçaments intermunicipals a peu pot ser 
més elevat de l’esperat. 

Respecte a la xarxa de vianants/bicis d’accés als 
centres de treball prevista pel pdM 2008-2012 i 
2013-2018, la majoria dels itineraris contemplats 
no s’estan desenvolupant i, per tant, les 
estacions i polígons industrials que la xarxa 
preveu connectar encara no disposen de bona 
accessibilitat per accedir-hi a peu i en bicicleta. 

Als municipis del SIMMB, els principals itineraris 
a peu. pel que fa als desplaçaments quotidians 
intermunicipals, es realitzen entre les poblacions 
que tenen àrees urbanes o centres de 
treball/estudi contigus, entre aquells municipis 
que disposen d’àrees urbanes o centres de 
treball/estudi properes, inferiors a 3 km i que 
gaudeixen d’un itinerari protegit, separat de la 
vorada, o alternativament des d’un 
intercanviador del transport públic, com ara les 
estacions de ferrocarril de FGC i Renfe. 

Com s’ha detallat a l’apartat referent a la 
caracterització de la xarxa interurbana, en els 
darrers anys es comptabilitzen nous itineraris 
interurbans per a no motoritzats, que en molts 
casos contemplen la cohabitació de vianants i 
bicicletes. 

En la mesura en que es desenvolupi la xarxa de 
vianants/bicis d’accés als centres de treball 
prevista pel pdM 2008-2012 i 2013-2018, el 

nombre de vianants creixerà de manera 
significativa. 

Taula 36. Relació de municipis del SIMMB amb 
continu urbà 

Tram 
Badalona - Barcelona 
Cornellà de Llobregat - Barcelona 
Esplugues de Llobregat - Barcelona 
Canovelles - Granollers 
Granollers - Canovelles 
Barcelona - l'Hospitalet de Llobregat 
Cornellà de Llobregat - Esplugues de Llobregat 
Mataró - Cabrera de Mar 
l'Hospitalet de Llobregat - Cornellà de Llobregat 
Barcelona - Montcada i Reixac 
l'Hospitalet de Llobregat - Esplugues de Llobregat 
la Roca del Vallès - Granollers 
Granollers - les Franqueses del Vallès 
Pineda de Mar - Calella 
Badalona - Sant Adrià de Besòs 
Sabadell - Barberà del Vallès 
Barcelona - Sant Adrià de Besòs 
Sant Adrià del Besòs - Barcelona 
Ripollet - Cerdanyola del Vallès 
Badalona - Santa Coloma de Gramenet 
Mollet del Vallès - Martorelles 
Santa Coloma de Gramenet - Barcelona 
Cornellà de Llobregat - Sant Joan Despí 
Sant Joan Despí - Esplugues de Llobregat 
Esplugues de Llobregat - Sant Just Desvern 
Santa Margarida de Montbui - Igualada 
Premià de Mar - Premià de Dalt 
Gavà - Viladecans 
Santa PerpÞtua de Mogoda - la Llagosta 
Vilanova del Camí - Igualada 

Tiana - Montgat 
Santa Coloma de Gramenet - Sant Adrià del Besòs 
Santa Maria de Palautordera - Sant Celoni 
Sant Feliu de Llobregat - Sant Just Desvern 

 

Punts de conflicte amb altres 
mitjans 

En l’àmbit urbà els punts de conflicte dels 
vianants amb altres mitjans de transport s’hauria 
de limitar als carrers de prioritat invertida i als 
carrers de plataforma única on aquests han de 
conviure amb les bicicletes, VMP i vehicles a 
motor. A la resta de carrers, inclosos els carrers 
de zona 30, les voreres hi ha cert consens en 
entendre que haurien de ser d’ús pràcticament 
exclusiu de vianants. No obstant això, mentre les 
ordenances municipals no regulin la circulació 
de bicicletes, VMP i cicles de tracció mecànica i 
elèctrica (nous ginys de mobilitat), tots aquests 
vehicles poden generar situacions de conflicte 
amb els vianants, en la circulació d’aquests per 
la vorera. 

Els punts de conflicte més perillosos són les 
interseccions com a conseqüència dels canvis de 
trajectòria i possible manca de visibilitat. Si es té 
en compte la velocitat i la potència dels vehicles, 
la vulnerabilitat dels vianants en fronts de  

 

 

 

 

 

bicicletes, patinets i VMP és evident, siguin 
aquests de tracció mecànica o elèctrica.  

Per la seva banda, en l’àmbit interurbà, 
majoritàriament els vianants no disposen de vies 
exclusives de pas, i generalment han de conviure 
amb els no motoritzats. En aquest cas, resulta 
fonamental que els itineraris incorporin 
senyalització indicativa de prioritat de pas quan 
aquests siguin compartits. 

L’increment dels desplaçaments quotidians 
realitzats a peu en zona interurbana va molt lligat 
a l’increment de la intermodalitat, principalment 
en relació al transport públic, i té a veure a la 
millora de les connexions de les estacions i 
parades de transport públic. 

Conclusions 
L’existència encara de pocs itineraris de vianants/bici en zona interurbana, explica el baix nombre de desplaçaments quotidians realitzats 
diàriament a peu per raó de feina i/o estudi. Cal garantir una continuïtat en els itineraris a peu intermunicipals, prioritzant el desenvolupament 
de la xarxa de vianants/bicis d’accés als centres de treball prevista pel pdM 2008-2012 i 2013-2018, que connecta amb polígons i intercanviadors 
de ferrocarril de FGC i Renfe. 
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Figura 56. Itinerari vianants parada bus residència -  
BV-5108 a Cardedeu 

 

Seguretat viària 

Accidentalitat per tipus de vehicles 

L'any 2017 els turismes representen el 46,9% dels 
vehicles implicats en zona urbana, i el 69,2% en 
interurbana. En segon lloc, els vehicles 
motoritzats de dues rodes (motocicletes i 
ciclomotor) són el 29,5% dels vehicles implicats 
en zona urbana i el 13,4% en interurbana. A la 
zona urbana els vianants representen el tercer 
grup majoritari implicat  en  accidents  de  trànsit 
(8,2%), mentre que a la zona interurbana són les 
furgonetes (6,9%). 

Com a curiositat esmentar l'augment de sinistres 
en zona urbana amb altres vehicles amb i sense 
motor implicats, segurament per la proliferació 
de patinets i altres . 

 

Vianants  

Durant els darrers vuit anys hi ha hagut un lleuger 
increment dels vianants implicats en zona urbana 
(10,5%) i un significatiu decrement dels vianants 
implicats en zona interurbana (44,8%). 

L’any 2017, en particular, el nombre de vianants 
implicats ha disminuït un 2,4% i un 4% en zona 
urbana i interurbana, respectivament. 

Figura 57. Evolució del nombre de vianants implicats 
en accidents amb víctimes (2010-2017) 

 

Font: Servei Català de Trànsit 

Contrasta l'evolució decreixent en termes de 
tendència dels vianants implicats en accidents 
en zona interurbana amb l'evolució creixent en 
zona urbana, malgrat el descens del darrer any. 

 

Lleugera disminució dels 
vianants implicats en accidents 
en 2017. 
 

 

2,6% -0,5%
-1,4%

1,7%

2,8%

7,6%

-2,4%
-21,8%

-22,1%
52,8%

-46,9%

7,0%

8,7% -4,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vianants en accidents en zona urbana

Vianants en accidents en zona interurbana



// 61 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

Taula 37. Modes implicats en accidents i percentatge 
sobre el total (2010-2017)   Zona urbana Zona interurbana 

Tipus 2010 % 2017 % 2010 % 2017 % 

Turisme 15.655 49,4 16.402 46,9 8.735 71,1 10.572 69,2 

Motocicleta 6.237 19,7 8.509 24,3 1.116 9,1 1.958 12,8 

Vianant 2.584 8,2 2.854 8,2 87 0,7 48 0,3 

Furgoneta (mercaderies i 
passatgers) 

1.768 5,6 1.779 5,1 776 6,3 1.050 6,9 

Ciclomotor 2.889 9,1 1.815 5,2 227 1,8 89 0,6 

Bicicleta 716 2,3 1.373 3,9 134 1,1 300 2,0 

Autobús 902 2,8 1.336 3,8 66 0,5 134 0,9 

Tot terreny 212 0,7 230 0,7 347 2,8 322 2,1 

Camió rígid <=3.5 tones 323 1,0 314 0,9 192 1,6 203 1,3 

Camió rígid >=3.5 tones 177 0,6 133 0,4 233 1,9 249 1,6 

Tractor camió 60 0,2 42 0,1 255 2,1 296 1,9 

Tren o tramvia1 33 0,1 56 0,2 0 0,0 0 0,0 

Quadricicles 66 0,2 32 0,1 23 0,2 11 0,1 

Maquinària 17 0,1 16 0,0 13 0,1 18 0,1 

Autocaravana 0 0,0 7 0,0 13 0,1 10 0,1 

Microbús<=17 4 0,0 3 0,0 1 0,0 0 0,0 

Altres vehicles amb motor 34 0,1 48 0,1 21 0,2 19 0,1 

Altres vehicles sense motor 3 0,0 29 0,1 49 0,4 0 0,0 

Total 31.680 100,0 34.978 100,0 12.288 100,0 15.279 100,0 
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5.1.2. Bicicleta 
 

La bicicleta és un dels mitjans de mobilitat activa 
amb un major creixement en el seu ús a l’àmbit 
del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana 
de Barcelona (SIMMB). 

Un dels inconvenients més citats pels usuaris de 
la bicicleta és la perillositat d’anar amb aquest 
vehicle, el perill de robatoris i la manca 
d’infraestructures3. A nivell dels desplaçaments 
interurbans en bicicleta, on es centra l’anàlisi 
d’aquest apartat, la planificació ha d’assegurar la 
qualitat i la seguretat d’aquests desplaçaments 
tant des d’un punt de vista normatiu com 
d’infraestructura. Precisament, la manca 
d’infraestructura ciclista en zona interurbana 
condiciona de manera important el nombre de 
persones que opten per desplaçar-se en 
bicicleta en desplaçaments interurbans. 

 

 

Gairebé 385.000 persones 
utilitzen la bicicleta diàriament, 
el 6,4% de la població. 

                                                   

3 Baròmetre de la Bicicleta 2016 

Demanda global 

El Baròmetre de la Bicicleta 2016 xifra en gairebé 
2,4 milions les persones usuàries de la bicicleta. 
El 6,4% de la població va a diari en bicicleta o 
gairebé i el 9% la fa servir almenys una vegada a 
la setmana. A més, quatre de cada deu catalans 
va amb bicicleta amb alguna freqüència. 

Per tipologies d’usos, 2 de cada 3 usuaris (66%) 
la fan servir per passeig, lleure o turisme, mentre 
que un 40% per a pràctiques esportives, i un 26% 
dels usuaris la fan servir per a desplaçaments de 
mobilitat quotidiana, amb un increment de les 
freqüències d’ús també respecte a baròmetres 
anteriors. 

Al SIMMB es constata un creixement progressiu 
dels desplaçaments en bicicleta, de l’1’2% fins a 
l’1,8% entre els anys 2014 i 20174 

.  

Els desplaçaments de connexió 
amb mobilitat activa s’han 
multiplicat per 10 en 4 anys. 
 

4 EMEF 2017 

Figura 58. Evolució de la mobilitat en bicicleta al 
SIMMB (2014-2017) 

 

Figura 59. Mobilitat activa en els desplaçaments de 
connexió al SIMMB (2014-2017) 

 

Figura 60. Resum de la mobilitat ciclista a Catalunya 
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Context europeu 

Tot i l’increment important dels darrers anys de 
la bici, el SIMMB encara es troba a la banda baixa 
a nivell europeu pel que fa a l’ús de la bicicleta i 
molt lluny de les regions de les grans ciutats 
d’Holanda o Suècia. Tot i així, no s’ha de perdre 
de vista que els municipis de l’àmbit del SIMMB 
disposen, pel que fa a la mobilitat interna, d’uns 
percentatges relatius a la mobilitat activa que 
supera als de moltes regions europees, que són 
capdavanters pel que fa a l’ús de la bicicleta. 
Diversos factors hi tenen a veure, el climàtic 
entre altres, però el que és una realitat és que al 
SIMMB el creixement potencial dels 
desplaçaments intermunicipals en bicicleta anirà 
lligat inevitablement al de la mobilitat a peu. 

Figura 61. Comparativa quota regions de referència 

 

Taula 38. Principal mitjà de transport en activitats 
diàries 

Estats A peu % Bici % 

Països Baixos 3 31,2 

Hongria 11,6 19,1 

Dinamarca 3,7 19 

Suècia 11,4 17,1 

Bèlgica 5,1 13,4 

Alemanya 7,1 13,1 

Finlàndia 10,2 12,5 

Eslovàquia 22,9 9,5 

Polònia 14,2 9,3 

Àustria 8 8 

Letònia 25,1 7,5 

Rep. Txeca 15,8 7,2 

Eslovènia 12,6 6,9 

Romania 28,9 5,2 

Lituània 12,9 5,1 

Estònia 22 4,7 

Itàlia 14,4 4,7 

Irlanda 12,2 3,2 

Grècia 16,5 2,7 

França 9,4 2,6 

Regne Unit 14,4 2,2 

Bulgària 30,1 1,8 

Catalunya (SIMMB) 37,8 1,8 

Luxemburg 5,7 1,7 

Espanya 14,5 1,6 

Portugal 17,7 1,6 

Xipre 2,8 0,3 

Malta 5,9 0 

EU 27 12,6 7,4 

No es disposa de gaires plans al món que tractin 
de manera sectorial o específica la bicicleta a 
escala regional o metropolitana. 

 

EU Cycling Strategy 

Aquest estudi realitzat a l’any 2017 desenvolupa 
en 11 capítols els diferents reptes a afrontar per 
implementar polítiques de foment de la 
bicicleta. L’estudi realitza recomanacions en 
diferents matèries com: 

 Creació d’infraestructures amables amb 
els desplaçaments en bicicleta i integrar 
la xarxa EuroVelo en la xarxa trans-
europea. 

 Afrontar la regulació dels vehicles, 
posant els focus en la seguretat viària i 
també en els nous ginys de mobilitat 
personal. 

 Destinar recursos a la indústria de la 
bicicleta. 

 Establir uns criteris de recollida 
d’informació i monitorització de la 
mobilitat en bicicleta. 

A través d’aquestes recomanacions, es marquen 
quatre objectius a complir en 2030 per part dels 
estats membre: 

1. Incrementar l’ús de la bicicleta en un 50% de 
mitjana a la Unió Europea. 

2. Reduir a la meitat els indicadors 
d’accidentalitat de víctimes mortals i ferits 
greus per km recorregut en bicicleta. 
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3. Invertir 3 billons en el sector de la bicicleta 
entre el 2021-27 i 6 billons en 2028-34. 

4. Des d’un punt de vista qualitatiu, que el 
ciclisme es vegi com un altre mitjà de 
transport més del sistema de mobilitat. 

La UE vol incrementar 
els desplaçaments en bicicleta 
un 50% pel 2030 
 

Pla de la mobilitat ciclista de l’Àrea 
Nord de Milà 

Pla de la bicicleta multidisciplinar (amb el treball 
coordinat de tècnics, polítics i usuaris de la 
bicicleta) i multisectorial (amb un abast de 17 
ciutats), amb un fort component participatiu per 
tal de definir les futures necessitats del sector. 
Persegueix 4 objectius bàsics: 

 Foment d’un mitjà sostenible de 
transport i la reducció dels impactes 
econòmics 

 Mantenir les rutes existents, amb 
enfocament en la seguretat, la qualitat, la 
identitat i la continuïtat dels carrils,  

 Millorar el paisatge i ampliar la xarxa de 
carrils bicicleta per sobre dels 
paràmetres del pla i, 

 Analitzar les possibilitats de connexions 
externes amb carrils provincials i 
regionals i els nuclis urbans de major 

atracció, per tal d’incrementar la 
intermodalitat. 

 

Cycling and Urban Air Quality. A study 
of European Experiences 

Hi ha hagut pocs estudis sobre l'impacte directe 
de les mesures del ciclisme sobre la qualitat de 
l'aire com a part d'un enfocament integrat de 
gestió de la qualitat de l'aire. El propòsit 
d'aquest estudi és, precisament, proporcionar 
informació dels aspectes clau que promouen la 
transferència modal i que reforcen la posició de 
la bicicleta com una opció de política econòmica 
per a la millora dels nivells de qualitat de l'aire 
urbà i el més important, per a la conformitat amb 
els objectius de qualitat de l'aire establerts per 
la legislació europea. 

Xarxa EuroVelo 

L’EuroVelo, xarxa europea de rutes ciclistes, és 
un projecte de la Federació de Ciclistes 
Europeus (ECF) que té com a objectiu la creació 
d’una xarxa de rutes de llarga distància per a 
cicloturistes que permeti travessar Europa. 
Aquesta xarxa, amb un total de 70.000 km, 
compta a dia d’avui amb més de 45.000 km en 
funcionament, repartits en 15 grans rutes que 
transiten per 42 països d’Europa. 

El 2017, la DGT va realitzar un treball tècnic 
d’avaluació de la ruta EuroVelo 8 a Catalunya per 
identificar el millor recorregut a partir de 
l’aplicació dels criteris recollits en la Norma de 
Certificació Europea. Manual per a inspectors de 
ruta (ECF, 2014). 

L’estiu de 2018 va tenir lloc a Santa Coloma de 
Farners un workshop on van participar 
administracions locals i agents del territori per 
posar en comú el pla d’actuacions a realitzar 
sobre la ruta: infraestructures, connexions en 
transport públic, serveis i promoció. 

 Mapa 12.: Ruta europea EuroVelo 8 

 

Figura 62. Exemple de senyalització de la xarxa 
EuroVelo 

 

Actualment, l’EuroVelo a Catalunya comprèn 
130 km, majoritàriament compartits amb part de 
la ruta Pirineus del Consorci Vies Verdes de 
Girona. En total, s’han col·locat 81 plaques 
petites de seguiment de 130x130 mm amb la 
imatge corporativa d’EuroVelo 8, 
complementada, en alguns casos, amb 10 
plaques dobles de 130x390 mm amb fletxa 
direccional. 
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Cas de la Diputació Foral de 
Guipúscoa 

Després d’analitzar diferents plans nacionals i 
internacionals d’abast supramunicipal, es pren 
com a referència de bones pràctiques la 
casuística de la Diputació Foral de Guipúscoa, 
que mitjançant un seguit de lleis i plans sectorials 
ha aconseguit, en un període de temps inferior a 
10 anys, disposar d’una xarxa interurbana de 
vianants i bicicletes de referència que ha permès 
incrementar de manera important la xifra de 
desplaçaments diaris quotidians amb mitjans 
sostenibles.  

Guipúscoa disposa des de 2007 de legislació 
específica referent a la bicicleta, de la qual se’n 
deriven al llarg dels posteriors anys diferents 
plans estratègics, d’actuació, avaluació i gestió 
que han permès desenvolupar una xarxa ciclista 
al conjunt de la regió que deu anys més tard és 
una realitat i tota una referència a nivell de 
l’Estat. 

A més de la construcció de la infraestructura 
necessària que possibilita la mobilitat no 
motoritzada, el Departament de Mobilitat i 
Infraestructures Viàries de la Diputació Foral de 
Guipúscoa, conscient de que és imprescindible 
treballar en la promoció i sensibilització de la 
bicicleta, va crear la pàgina web Bizikletaz 
(www.gipuzkoabizikletaz.eus), per promoure l'ús 
de la bicicleta i difondre informació sobre aquest 
vehicle, que es complementa amb la publicació 
de la revista Bizikletaz, de periodicitat 
quadrimestral. 

Guipúscoa comptava l’any 2016 amb 338,4 
quilòmetres de vies ciclistes per on poder 
desplaçar-se en bicicleta, per camins preparats 
exclusivament per a això, i té previst incrementar 
la xarxa en 224,3 km. La xarxa dóna servei als 
ciclistes que utilitzen la bicicleta per als seus 
desplaçaments quotidians i d'oci-turisme, i als 
vianants, en diferents solucions de coexistència i 
segregació. La xarxa disposa de 7 eixos 
principals que sumen un total de 410,6 km: 

Mapa 13.: Xarxa de Xarxa de Vies Ciclistes forals de 
Guipúscoa existent i prevista 

 

 
 
La utilització de les vies ciclistes forals ha anat 
creixent en el temps tant per part de ciclistes 
com de vianants. En el cas de Guipúscoa es pot 
observar una major utilització d’aquestes vies 
compartides per part dels vianants en el seus 
trajectes quotidians. 

El Consell de la Bicicleta revelava en el seu 
balanç de l'any 2016 que la xarxa foral 
guipuscoana de bidegorris havia rondat els vuit 
milions de desplaçaments. Els fluxos ciclistes de 
moviments diaris i usos quotidians van 

augmentar l’any 2016 nou punts percentuals fins 
al 38% del total. 

 

Instruments normatius i de 
planificació 

El llistat i la magnitud de mesures existents en 
matèria ciclista és molt elevada a escala 
municipal i supramunicipal. No obstant això, el 
grau d’execució de les actuacions en general és 
baix, sobretot als municipis de fora de l’AMB. 

 

Instruments normatius 

A Catalunya no existeix cap Llei sectorial que 
abordi la mobilitat ciclista en exclusiva a nivell 
autonòmic. 

A nivell municipal, no existeixen uns criteris únics 
en les ordenances municipals sobre la circulació 
de les bicicletes. 

 

Motiu de l’èxit 
Guipúscoa disposa d’un llei sectorial i de 
plans d’estratè-gia i gestió que estan 
possi-bilitat el desenvolu-pament de la 
xarxa ciclista. 
 

Guia per elaborar ordenances 

municipals 
La Diputació Foral de Guipuscoa ha 
redactat al 2017 les “Recomendaciones 
técnicas para integrar la movilidad ciclista 
en las ordenanzas municipales”. Aquest 
document resulta molt interesant per 
dotar d’instruments normatius a la 
bicicleta a escala municipal. 
 



// 66 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

Instruments de planificació 

A diferència del mitjà a peu, sí que existeix un 
document de planificació supramunicipal o 
d’àmbit català específic en matèria de mobilitat 
en bicicleta. 

El Pla Estratègic de la Bicicleta 2008-2012 és un 
pla sectorial específic establert per la Llei 9/2003 
de la mobilitat, de jerarquia inferior a les 
Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya, i 
impulsat pel Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 

El PITC 2006-2026 contemplava d’inici la 
construcció de 1.200 km de carrils segregats per 
a bicicletes a construir fins l’any 2026, amb un 
pressupost assignat de 100 milions d’euros. Els 
eixos que recollia eren els següents: 

Mapa 14.: Vies ciclistes previstes d’inici al PITC 2006-
2026 

 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 
l’aire H2020 a les zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els 
nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid 
de nitrogen (NO2) als nivells que determina la 
legislació europea. 

Per l’àmbit de la RMB, els plans directors de 
mobilitat de la RMB 2008-2012 i 2013-2018 
proposaven la creació d’una xarxa de carrils bici 
interurbana  de 150 km, la qual cobria distàncies 
entre municipis menors a 8 km amb la voluntat 
de potenciar els desplaçaments de mobilitat 
obligada en bicicleta en aquells itineraris entre 
municipis de la RMB amb un flux superior als 
5.000 desplaçaments/dia. 

D’altra banda, el pdM 2013-2018 també preveia: 

 Creació d’un sistema de préstec de 
bicicletes en 50 estacions ferroviàries, 
amb un pressupost de 1,87 milions 
d’euros. 

 Creació d’una xarxa de 30 aparcaments 
tancats amb un pressupost de 0,86 
milions d’euros. 

 Creació de xarxes per a vianants i carrils 
bicis als centres de treball, amb un 
pressupost de 6,51 milions d’euros.  

En el cas del pdM 2013-2018 cal destacar que 
l’annex 4 “xarxa pedalable metropolitana” va 
definir una xarxa de connexió en bicicleta per a 
desplaçaments interurbans. Un dels trams 
executats recentment connecta Barcelona amb 
Esplugues de Llobregat. El tram, de 890 metres, 

ha estat impulsat per l’AMB i l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Tot i l’important avenç dels darrers anys (de 
l’objectiu del pdM 2013-2018 de 207 km de xarxa 
bàsica metropolitana en àmbit interurbà, s’han 
realitzat 194,9 al 2017) encara queden trams per 
desenvolupar. 

Figura 63. Bicivia, xarxa clcista metropolitana definida 
al pdM 2013-2018 

 

 

Planificació municipal 

Existeixen diferents normatives urbanístiques 
que insten als municipis de l’àmbit del SIMMB a 
desenvolupar xarxes d’itineraris de bicicletes als 
municipis de la província de Barcelona. En 
destaquen els Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) i els Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat generada (EAMG). Els PMU permeten 
planificar la xarxa ciclista, al mateix temps que es 
programen o projecten la resta de xarxes. Els 
EAMG afavoreixen al desenvolupament de la 
xarxa, mitjançant sobretot projectes d’iniciativa 

privada. Entre 2007 i 2017 s’han proposat 
1.336,49 km de carrils bici segregats i 379,65 km 
de xarxa ciclable. 

Al llarg de la darrera dècada al conjunts de 
municipis de la RMB la proporció de municipis 
amb instrument de planificació de la bicicleta 
redactat o en redacció s’ha mantingut estable, 
entre el 25 i el 28%. 
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Caracterització de la xarxa 

Vies ciclables en zona urbana 

L’any 2016 la longitud de carrils-bici segregats 
en zona urbana és de 616 km, fent que hi hagi un 
increment d’un 9% respecte als de l’any 2014. A 
més, cal afegir també que es comptabilitzen 223 
km de carrers amb rambla o voreres amples 
compartides per a vianants i bicicletes, que 
respecte al 2014 significa un increment de 
gairebé el 20%.  

Agregant aquesta magnitud a les vies 
pacificades, s’obtenen més de 2.532 km de vies 
ciclables amb major o menor qualitat. Tot i la 
importància d’aquesta magnitud en l’anàlisi 
conjunta de l’RMB, cal destacar que encara es 
tracta d’una proporció molt petita en relació a la 
longitud total de vies urbanes. 

Taula 39. Longitud d’infraestructura urbana (2016) 

Indicador Total RMB km/ hab. 

Longitud de carrils-
bici segregats urbans 
(km) 

616 
1,22 / 
10.000 hab. 

Longitud de vies 
urbanes ciclables 
(km) 

2.532 
5,0 / 10.000 
hab. 

Longitud de xarxa 
bàsica metropolitana 
urbana 

245,5 
0,48 / 
10.000 hab. 

 

Es comptabilitzen més 
de 600 km de carrils bici 
segregats urbans a la RMB. 
 

Pel que fa a l’evolució durant el període 2012-
2016 de la longitud de vies urbanes ciclables, hi 
ha hagut un creixement constant d’uns 30 
km/any.  

Taula 40. Evolució 2014-2016 en relació a les vies 
ciclables 

Indicador 
2012 

2014 2016 
2014-
2016 

Longitud de vies 
exclusives per a 
vianants (km) 

527 564 616 +9,2% 

Longitud de vies de 
prioritat invertida 
(km) 

nd 187 223 +19,3% 

Longitud de vies en 
zona 30 (km) 

1.845 2.217 
2.5
32 

+14,2% 

Longitud total de 
vies pacificades 
(km) 

527 564 616 +9,2% 

 

Vies ciclables en zona interurbana 

Les actuacions relatives a vies ciclables en vies 
interurbanes s’han desenvolupat a partir 
d’iniciatives particulars i han anat a càrrec de 

diferents administracions competents en la 
matèria, en molts casos mitjançant la 
col·laboració entre totes elles: Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Ajuntaments, etc. 

No ha estat fins als darrers anys que han 
començat a construir-se en l’àmbit interurbà vies 
ciclistes segregades del trànsit motoritzat, així 
com vies amb senyalització expressa de 
cohabitació amb bicicletes, on aquestes hi tenen 
prioritat.  

D’ençà que va aprovar-se el darrer pdM 2013-
2018, es comptabilitza una demanda molt 
creixent pel que fa a la mobilitat ciclista al 
conjunt de l’àmbit del SIMMB que ha portat al 
conjunt d’administracions a projectar carrils bici 
interurbans arreu del territori. 

 

Taula 41. Longitud d’infraestructura interurbana 
(2017) 

Indicador Total RMB km/ hab. 

Longitud de carrils-
bici segregats en 
àmbit interurbà (km) 

194,9 
0,38 / 
10.000 hab. 

 

En els darrers anys partint de la xarxa ciclable 
metropolitana, a l’àmbit de l’AMB es 
desenvolupa l’anomenada xarxa Bicivia que es 
caracteritza per: 

 Xarxa de desplaçaments de mobilitat 
quotidiana (no de lleure) 

 Xarxa contínua (sense interrupcions) 

 Xarxa directa (pels camins més rectes 
possibles) 

 Xarxa il·luminada 

 Priorització dels carrils per la calçada 

 Definició d’amplades mínimes i 
recomanables 

 Imatge i senyalització pròpies 

Aquesta xarxa preveu desenvolupar prop de 200 
km fins l’any 2025. A data de març de 2017, es 
trobava desenvolupada entre un 20 i un 30%. 

 

Xarxa de cicloturisme 

Al SIMMB no hi ha una tendència tan marcada 
en rutes cicloturístiques com a la província de 
Girona amb les Vies Verdes. Tot i així, en els 
últims anys s’han desenvolupat diferents 
projectes en aquest sentit, alguns dels quals es 
troben en funcionament. 

La Ronda Verda és una ruta senyalitzada de 
camins i carrils bicicleta que travessa els sistemes 
naturals de la comarca del Barcelonès. 

A l’estiu de 2018 s’inaugura la ruta de Tordera 
que segueix el curs de la Tordera i de la riera 
d’Arbúcies amb un total de 114 km d’itineraris. 

Al juliol de 2016 la Diputació de Barcelona 
juntament amb la Generalitat de Catalunya va 
engegar el projecte de Vies Blaves. Aquest 
projecte consisteix en la rehabilitació de 
recorreguts per fer transitables més de 300 km 
de camins a la llera del riu Llobregat i els seus 
afluents Anoia i Cardener.  



// 68 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

El Pla director urbanístic realitzat per la 
Generalitat el 2017 consta de 243 km de nous 
camins per a vianants i bicicletes. Aquest pla està 
pendent d’aprovació, la qual es preveu per al 
primer trimestre de 2019. 

Mapa 15.: Cicloturisme a la província de Barcelona 

 
Font: Perfil del cicloturista i rutes cicloturístiques de la 
província de Barcelona: Oportunitats pel territori (DiBA) 

 

No s’ha detectat cap indicació 
de la xarxa EuroVelo a l’àmbit 

Senyalització dels itineraris ciclables 

Les diferents rutes cicloturístiques i de 
senderisme de Barcelona disposen de 
senyalització personalitzada. També hi ha una 
senyalització diferent per a la xarxa Bicivia. 

Manca definir una senyalística homogènia per a 
les vies ciclables i compartides amb vianants pel 
conjunt de la xarxa ciclable interurbana de 
l’àmbit del SIMMB. 

Figura 64. Exemple de senyalització de la Bicivia 

 

 

Informació dels itineraris ciclables 

L’única plataforma d’àmbit supramuniciapal que 
integra itineraris ciclables és la Bicibia. En 
aquesta web es poden trobar tots els itineraris 
ciclables a excepció de les vies pacificades 
(zones de prioritat invertida, zones 30) del 
municipi de Barcelona. 

Segons les dades del plànol de la xarxa ciclable 
de la RMB de 2015 es contempla una xarxa 
ciclable de 1.054,9 km de longitud, 
comptabilitzant trams urbans i interurbans. 
Aquesta xarxa presenta una doble jerarquia. 

Taula 42. Jerarquia xarxa ciclable RMB 2015 

Jerarquia  
Distància 
(km) 

% 

Xarxa bàsica  605,5 57,4 

Xarxa 
secundària 

 449,4 42,6 

Total  1.054,9 100 

 

S’identifiquen els trams de la xarxa RMB per 
tipologies: 

 Taula 43. Tipologia de la xarxa ciclable RMB 2015 

Tipologia Llegenda 
Distància 
(km) 

% 

Via ciclable  84,8 8,0 

Via pacificada  21,6 2,0 

Camí verd  170,0 16,1 

Carril bici  400,3 38,0 

Sense 
infraestructura 
específica 

 378,1 35,8 

Total  1.054,9 100 

 

En el 35,8% dels trams no s’ha desenvolupat 
encara una infraestructura específica per a la 
circulació segura de bicicletes. 

 

Conclusions 

Tenint en compte la xarxa proposada pel 
pdM 2013-2018 i les actuacions 
realitzades per diferents administracions, 
cal continuar desenvolupant la xarxa 
interurbana planificada seguint les 
directrius del nou pdM. 

El nou pdM hauria d’assumir i incorporar 
la xarxa actualitzada de la Bicivia, tenint 
en compte, a més a més, el possible 
aprofitament de les rutes cicloturístiques 
projectades per a desplaçaments 
intermunicipals de mobilitat quotidiana. 

Pel que fa a la senyalització, la 
infraestructura desenvolupada per l’AMB 
disposa d’una senyalització homogènea. 
De totes maneres, existeixen rutes 
interurbanes, com les impulsades per 
altres administracions supramunicipals o 
rutes de cicloturisme, amb la seva pròpia 
senyalització. 
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 Mapa 16.: Plànol de la xarxa ciclable de la RMB 
(desembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de bicicletes 

Segons el Baròmetre de la bicicleta de 
Catalunya de l’any 2016, el 55,1% de la població 
disposa d’una bicicleta per a ús personal. 
D’aquests, el 34% disposa de bicicleta urbana. 
Es detecta una disminució del nombre de 
persones amb bicicleta el 2016 respecte el 2015. 

Figura 65. Població amb disponibilitat d’una bicicleta 
per a ús personal 

 

Figura 66. Evolució de la proporció de bicicleta 
urbana entre les persones que disposen d’una 
bicicleta per a ús personal 

 

La bicicleta elèctrica 

La tecnologia addicional de les bicicletes 
elèctriques assisteix al pedaleig del ciclista. El 
motor elèctric no pot superar els 250W segons la 
normativa europea vigent i no pot funcionar per 
assistir a velocitats majors de 25km/h. 

L’autonomia de les bateries acostuma a situar-se 
entre els 36 i els 72km. 

Aquestes característiques la fan una opció útil i 
competitiva en distàncies més llargues que la 
bicicleta convencional. 

La bicicleta elèctrica representa menys de l’1% 
del total de bicicletes a Catalunya segons les 
dades del Baròmetre de la bicicleta 2016. 
Existeix, doncs, un potencial de millora que 
mesures com la subvenció de l’AMB per a la 
compra de bicicletes elèctriques poden 
explotar. 

Flotes municipals 

Pel que fa a les flotes de bicicletes municipals, 
s’estima que l’any 2016 el 74% dels municipis de 
més de 2.000 habitants ja en tenen i en el cas 
dels municipis de més de 200.000 habitants, el 
100% tenen flota de bicicleta pròpia.  

Taula 44. Evolució estimada 2012-2016 en relació a les 
flotes de bicicletes als ajuntaments 

Indicador 
2012 

2014 2016 
2014-
16 

Proporció 
d’ajuntaments 
amb flota de 
bicicletes  

73% 65% 74% +13,8% 

 

 

 



// 70 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

Sistemes de bicicleta pública 

A part del conegut bicing de Barcelona, 
recentment s’ha posat en servei el sistema e-
Bicibox de l’AMB. L’e-Bicibox disposa d’una 
flota inicial de 300 bicicletes elèctriques d’ús 
compartit, repartides en 45 mòduls de 14 places 
exclusives per al nou servei. 

Aquesta oferta està distribuïda, inicialment, en 
12 municipis metropolitans (dels 19 que avui 
disposen de servei Bicibox) que pràcticament 
formen un continu urbà. 

L’AMB ha previst ampliar l’oferta fins a 630 
places per tal de garantir una disponibilitat alta 
de places d’estacionament lliures a qualsevol 
mòdul. A cada mòdul s’hi preveuen 6-7 places 
amb bicicletes elèctriques a disposició dels 
usuaris i 7-8 places buides per a possibles 
retorns. 

Figura 67. e-Bicibox de l’AMB 

 

A part dels serveis de bicicleta compartida d’ús 
públic impulsats per administracions públiques, 
al SIMMB existeixen altres serveis de gestió 

privada com la nord-americana Scoot i la danesa 
Donkey Republic que operen a Barcelona o la 
xinesa Mobike a l’Hospitalet. 

Segons l’enquesta municipal, al 2016, cinc 
municipis de la mostra fan servir servei de 
bicicleta pública amb un total de 523 places (2 
municipis i 424 places a l’any 2014). 

Aparcament segur i registre de 
bicicletes 

Una de les principals dificultats per a l’ús de la 
bicicleta en nuclis urbans és el risc de robatori. El 
26,1% de les persones que estarien disposades 
a canviar cap a la bicicleta, l’agafaria si pogués 
deixar-la al carrer amb seguretat. Gairebé un 
20% dels usuaris de la bicicleta han patit un 
robatori del vehicle.  

En dos anys, l’increment de places d’aparcament 
segures per a bicicletes és del 48,9%. 
S’identifiquen un total de 177 aparcaments i 
3.108 places segures, presentant una tendència 
clarament positiva.   

Taula 45. Evolució estimada 2014-2016 en relació als 
aparcaments segurs 

Indicador 2014 2016 2014-2016 

Nre. punts 
d’aparcaments 
segurs per a 
bicicletes 

155 177 +14,2% 

Places en PK segurs 
per a bicicletes 

1.588 3.108 +48,9% 

Tipologia d’aparcaments segurs 

A la RMB i a la resta de l’àmbit del SIMMB s’han 
estès diferents tipologies d’aparcament segur 
de bicicletes. 

Figura 68. Bicibox (AMB) 

 

Bicibox es tracta d’un servei públic 
d'aparcaments segurs per a bicicletes privades 
que va ser creat per l’AMB amb la idea de 
potenciar principalment els desplaçaments de 
mobilitat obligada per raó d’estudis i/o treball. 
En l’actualitat el servei s’estén per un total de 19 
municipis metropolitans, entre els quals es van 
realitzar durant l’any 2017 un total de 1.900 
desplaçaments diaris en bicicleta, en dies 
laborables.   

Figura 69. Biciestació (FGC) 

 

Biciestació és un establiment ubicat al vestíbul 
de l’estació de FGC de Sarrià que ens ofereix un 
aparcament segur per a bicicletes, a banda de 
botiga i taller.  

Figura 70. BiTiBi 

 

BiTiBi pretén traslladar desplaçaments en cotxe 
cap a la combinació bici-tren-bici i, en darrera 
instància, augmentar la quota modal d’aquesta 
combinació modal de transport l’any 2017 en els 
projectes pilot i, l’any 2020, a la resta de la UE.  
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Figura 71. Badevike 

 

La ciutat de Barcelona disposa d’una xarxa 
d’aparcaments segurs, d’iniciativa privada, 
anomenada VadebikeBcn. 

 

 

 

Registre de bicicletes 

El registre de bicicletes Biciregistro.es vàlid en 
tot el territori nacional, és propietat de la Xarxa 
de Ciutats per la Bicicleta i compta amb la 
participació dels Ajuntaments adherits.  Segons 
l’enquesta municipal, al 2016 nou municipis 
tenen un sistema de registre, i s’estima que un 
26% dels municipis de més de 20.000 habitants 
ja en tenen. Aquest valor és molt superior al 
registrat en 2014 (15%). 

En el cas de formar part d’un altre municipi, 
l’usuari pot posar-se en contacte amb el 
validador més proper, amb el telèfon que 
proporciona la web de la Xarxa de Ciutats per la 
Bicicleta per i sinó es pot tramitar a través d'un 
gestor administratiu. Registar una bicicleta té un 
cost de 7€.  

Figura 72. Col·locació del número de registre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca Estacions 
Estacions 

amb pàrquing 
de bici 

% d’estacions 
amb pk. de bici 

Places de bici 
Places / 
estació 

Alt Penedès 6 1 17% 22 2% 22 

Bages 3 2 67% 16 1% 8 

Baix Llobregat 13 8 62% 168 13% 21 

Barcelonès 13 11 85% 396 31% 36 

Garraf 4 2 50% 88 7% 44 

Maresme 18 15 83% 250 20% 16,6 

Osona 10 3 30% 42 3% 14 

Vallès 
Occidental 

21 12 57% 175 14% 14,6 

Vallès Oriental 16 8 50% 120 9% 15 

 104 62 60% 1.277 100% 21 

Proves pilot 
Per a facilitar la intermodalitat a l’estació 
ferroviària, la Generalitat ha engegat una 
prova pilot a l’estació de Renfe de Santa 
Maria de Palautordera amb la idea 
d’estendre-la a altres 20 estacions. 
A Sant Quirze s’ha implantat un 
aparcament en conveni de FGC, 
l’Ajuntament de St. Quirze i el Centre 
Tecnològic de Catalunya (Eurecat). 
Disposa de places segures i de punts de 
recàrrega per a bicis elèctriques. 

Taula 46. Aparcaments de bici a les estacions de Renfe de la Província de Barcelona 
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Aparcament a les estacions de 
rodalies 

En l’actualitat, al voltant del 60% de les estacions 
de Renfe de la província de Barcelona disposen 
de places d’aparcament de bicicletes. 
Generalment són aparcaments no protegits i 
lliures d’accés, generalment de disseny universal 
(tub en forma de “U” invertida) o de subjecció 
per roda.  

Les comarques del Barcelonès i del Maresme 
són aquelles que disposen de més estacions 
amb aparcaments de bici, el 85% i el 83%, 
respectivament. Contràriament, a l’Alt Penedès i 
Osona únicament el 17% i el 30% de les 
estacions tenen dotació d’aparcament a les 
proximitats. Pel que fa al nombre de places, se’n 
comptabilitzen 1.277 al conjunt de la província, 
una mitjana de 21 places de bicicleta per estació. 
Al Barcelonès, la mitjana s’enfila fins a les 36 
places / estació. 

 

Aparcament segur a les estacions de 
ferrocarril 

Amb l'objectiu de fomentar la intermodalitat 
entre l'ús de la bicicleta i el transport públic s'han 
instal·lat estacions d'aparcament de bicicletes 
Bicibox als accessos d'algunes estacions. Aquest 
servei es troba implementat en 16 estacions de 
RENFE, 15 de FGC, 16 de TRAM i 22 de metro. 
A més a més, FGC té un total de 244 places 
d’aparcament segures per a bicicletes. 

Taula 47. Nombre de places de bicicletes segures 

 

  

Municipi Ubicació Sistema Punts Places 

Barcelona Estació FGC Biciestació 1 75 

Castellbisbal Estació Renfe Bicibox 1 14 

Castelldefels Estacions Renfe Bicibox 2 21 

Cerdanyola del Vallès 
Estació Renfe Bicibox 1  

Estació FGC BiciUAB 1 60 

Cornellà de Llobregat 

Estació Renfe Bicibox 1 14 

Estacions FGC Bicibox 2 21 

Estacions TRAM Bicibox 2 28 

Estacions Metro Bicibox 2 28 

El Prat de Llobregat 
Estació Renfe Bicibox 2 28 

Estacions Metro Bicibox   

Esplugues de Llobregat Estacions TRAM Bicibox 3 35 

Gavà Estació Renfe Bicibox 3 35 

Hospitalet de Llobregat 

Estacions Renfe Bicibox 1 7 

Estacions FGC Bicibox 4 42 

Estacions Metro Bicibox 5 56 

Estacions TRAM Bicibox 2  

Molins de Rei Estació Renfe Bicibox 1 14 

Montcada i Reixac Estació Renfe Bicibox 2 28 

Ripollet Estació Renfe Bicibox 1 14 

Sant Boi de Llobregat Estacions FGC 
Bicibox 

BiTiBi 

2 

1 

21 

24 

Sant Cugat Estacions FGC 
Bicibox 

BiTiBi 

6 

1 

49 

120 

Sant Feliu de Llobregat 
Estació Renfe Bicibox 1 14 

Estació TRAM Bicibox 1 14 

Sant Joan Despí 
Estació Renfe Bicibox 1 14 

Estacions TRAM Bicibox 1 14 
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Quantificació i caracterització 
de la mobilitat en bicicleta 

Els usuaris que fan servir la bicicleta per a 
desplaçaments quotidians en fan sobretot un ús 
diari i recorren de mitjana uns 5,2 km. Els 
desplaçaments per mobilitat obligada (per raó 
de feina i estudis) i aquells que tenen a veure 
amb mobilitat quotidiana o de lleure, prop de la 
segona residència, són d’una distància inferior 
als 8 km. 

Contràriament, els desplaçaments relacionats 
amb el cicloturisme i amb l’esport de muntanya i 
carretera són de distància superior als 18 km. 

Taula 48. Distància mitjana en bici segons tipus d’ús 
(2016) 

Tipus d’ús Distància (km) 

Anar a la feina 5,27 km  

Anar als estudis 3,61 km 

Altres desplaçaments 
quotidians 

3,10 km 

Desplaçament lleure 
prop de 1a o 2a 
residència 

7,91 km 

Cicloturisme tranquil 
petit/llarg recorregut 

18,09 km 

Esport a la muntanya 22,22 km 

Esport en carretera 29,29 km 

 

Cicloturisme esportiu 
23,53 km  

(65% en bici BTT) 

 

Respecte al lloc per on circulen les bicicletes, 
prop d’un 51% dels usuaris de la bicicleta 
circulen habitualment per camins, vies verdes o 
muntanya, i gairebé poc més d’un 52% per nuclis 
urbans. No arriben al 17%, els ciclistes que 
circulen habitualment per carretera. 

 

Els desplaçaments per 
mobilitat obligada solen tenir 
una distància inferior als 8 km 
 

Un 27,1% dels usuaris de la bicicleta a Catalunya 
fa desplaçaments on combina l’ús de la bici amb 
algun mitjà de transport. Un 6,6% ho fa sempre, 
mentre que un 5,8% ho fa sovint i un 14,7%, 
alguna vegada. Els mitjans més utilitzats pels que 
donen alguna de les respostes positives són: el 
cotxe, el metro i l’autobús urbà. 

 

 

 

Robatoris de bicicleta 

En el període 2011-2016, gairebé un 20% dels 
usuaris de la bicicleta han patit un robatori del 
vehicle. A Catalunya es pot estimar una taxa de 
robatoris de bicicletes de 4 de cada 100 vehicles. 
Per altra banda la taxa de robatoris d’altres 
vehicles com les motocicletes és de menys de 1 
de cada 100 vehicles, segons dades del 
Departament d’Interior. 

Malgrat ser dèbil, hi ha certa dependència entre 
la freqüència d’us i els robatoris: a més 
freqüència d’us, major probabilitat de patir-ne 
un. La mida del municipi no arriba a ser 
significativa estadísticament, però, 
descriptivament, s’observa una tendència 
creixent dels robatoris a mida que el municipi es 
mes gran. 

Figura 73. Robatori de bici als darrers 5 anys (2016) 

 

Els que fan servir la bicicleta amb més freqüència 
són els que més pateixen robatoris. 

 

Mobilitat en bici al SIMMB 

En aquest apartat s’analitza la mobilitat de 
bicicletes a partir de les dades de l’EMEF. Les 
persones residents al SIMMB realitzen la major 
part dels seus desplaçaments caminant. Durant 
el període 2014-2017 el 43% dels viatges es 
realitzen amb aquest mitjà. 

En canvi, els desplaçaments de connexió entre 
municipis es realitzen majoritàriament en vehicle 
privat (82,6%) mentre que els viatges 
corresponents a Mobilitat Activa són molt poc 
significatius (1,4%), també dins l’àmbit de la 
RMB.  

 

Els desplaçaments no 
motoritzats són molt més 
significatius als municipis 
pertanyents a la RMB. 
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Figura 74. Mobilitat interna al SIMMB (2014-2017) 

 

Figura 75. Mobilitat de connexió al SIMMB  (2014-
2017) 

 

Taula 49. Repartiment modal dels desplaçaments 
diaris al SIMMB (2014-2017) 

Mitjà de 
transport 

2014-2017 2017 

A peu 42,6% 37,8% 

Bicicleta 1,4% 1,8% 

Cadires de rodes i 
VMP 

0,0% 0,2% 

Autobús 6,8% 7,7% 

Metro 6,3% 6,9% 

Altres ferroviaris 5,1% 5,8% 

Resta TP 0,8% 0,8% 

Cotxe 32,4% 33,9% 

Moto 3,8% 4,1% 

Furgoneta/camió 0,7% 0,9% 

Resta VP 0,0% 0,0% 

Total 16.911.627 15.418.182 

 

Taula 50. Mitjà de transport segons àmbit territorial 
de residència (2017) 

Mitjà 
de 

transpo
rt 

BCN 

Resta 
1a 

corona 
STI 

Resta 
AMB 

Total 
AMB 

A peu 41,6% 39,9% 31,1% 39,7% 

Biciclet
a 

3,3% 1,1% 1,4% 2,3% 

Cadira 
de 
rodes i 
VMP 

.. .. .. 0,2% 

MA 45,1% 41,2% 32,8% 42,3% 

TP 34,5% 26,8% 13,7% 29,3% 

VP 20,4% 32,0% 54,5% 28,5% 

 

Taula 51. Mitjà de transport segons àmbit territorial 
de residència (2017) 

Mitjà 
de 

transpo
rt 

Resta 
RMB 

Total 
RMB 

Resta 
STI 

Total 
STI 

A peu 35,1% 38,1% 35,5% 37,8% 

Biciclet
a 

1,2% 1,9% 0,9% 1,8% 

Cadira 
de 
rodes i 
VMP 

.. 0,2% .. 0,2% 

MA 36,5% 40,2% 36,5% 39,8% 

TP 12,4% 23,3% 5,8% 21,3% 

VP 51,1% 36,4% 57,7% 38,9% 

 

Pel que fa a la valoració dels mitjans de 
transport, pel total de la població usuària, les 
valoracions mitjanes més elevades les obté l’anar 
a peu (8,4), la bicicleta (8,3) i la moto/ciclomotor 
(8,2). Els transports públics més ben valorats són 
el tramvia (7,7) i FGC (7,6), mentre que el mitjà 
de transport pitjor valorat correspon al servei de 
Renfe rodalies (6,7). 

Figura 76. Valoració dels mitjans de transport al 
SIMMB (2014-2017) 
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Mapa 17.: Relacions dels desplaçaments 
intermunicipals en bicicleta 
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Potencials fluxos 

El pdM prioritza incrementar la xarxa de carrils 
bici atenent especialment als desplaçaments 
quotidians, inferiors als 8 km. 

La manca d’infraestructura ciclista en zona 
interurbana condiciona de manera important el 
nombre de persones que opten per desplaçar-
se en bicicleta. L’orografia i la congestió de les 
carreteres són altres elements a destacar. És de 
preveure que si l’oferta de carrils bici protegits 
augmenta, la demanda d’usuaris s’incrementarà. 

El Pla Director de Mobilitat de la RMB 2008-2012 
i en posterioritat el nou pdM 2013-2018 
proposaven la creació d’una xarxa de carrils bici 
interurbana (EA 3.4) de 150 km, amb un 
pressupost assignat de 55.500.000€, la qual 
cobria distàncies entre municipis menors a 8 km, 
amb la voluntat de potenciar els desplaçaments 
de mobilitat obligada en bicicleta en aquells 
itineraris entre municipis de la RMB amb un flux 
superior als 5.000 desplaçaments/dia. 

S’han identificat aquells municipis separats 
menys de 8 km que ja tenen un flux de més de 
10 desplaçaments de bicicleta diaris. 

 

 

 

 

 

Mapa 18.: Municipis amb relacions potencials en 
bicicleta  

 

 

Identificació de punts de 
conflicte amb altres mitjans 

Vianants 

Mentre l’ús de la bicicleta ha estat escàs i la xarxa 
viària urbana es mantenia poc pacificada, la 
xarxa de bicicletes s’ha planificat damunt de la 
vorera i en la mesura del possible s’ha consentit 
la cohabitació de bicicletes i vianants fins que ha 
suposat un problema de convivència. 

En l’actualitat ja ningú discuteix la necessitat de 
baixar els carrils bici a la calçada ni tampoc la 
idoneïtat d’anar pacificant progressivament la 
xarxa secundària, per permetre-hi la cohabitació 
de nous vehicles que no circulen amb tracció 
motora. 

 

Barcelona no permet la 
circulació de bicicletes per 
voreres inferiors a 5m des de 
gener de 2019. 
 
En relació als espais que no són ni calçades ni 
voreres, com les àrees de prioritat invertida, les 
plataformes úniques o els parcs o eixos verds 
existeix cert consens també en entendre que la 
bicicleta hi ha de poder circular, respectant 
sempre la prioritat de pas dels vianants. 

En zones interurbanes és viable una convivència 
entre vianants i bicicletes, si les intensitats de 
desplaçaments ho permeten, mitjançant un 
disseny adient dels itineraris i una senyalització 
clara. 

 

Transport públic 

La bicicleta al transport públic presenta una 
doble dimensió. Per una banda, la casuística de 
l’estacionament en els grans nodes de transport 
ajuda a la intermodalitat. Per altra banda, el 
poder portar la bicicleta dins del vehicle de 
transport públic ajuda en les etapes no 
motoritzades dels trajectes intermodals. 

Al metro es permet el transport de bicicletes en 
certs horaris. Cal utilitzar els espais destinats a 
bicicletes. Cal fixar-se en el senyal que indica on 
han d’anar les bicicletes mentre arriba el comboi. 
I en el cas de que el comboi vagi ple, esperar al 
següent comboi. Les bicicletes plegables s'hi 
poden dur degudament plegades sense cap de 
les restriccions esmentades anteriorment, 
sempre que no causin molèsties a la resta 
d'usuaris. 

Als trens de Rodalies de Catalunya es permet 
transportar bicicletes a totes les línies i sense 
limitacions horàries, sempre que l’ocupació ho 
permeti. 

Als  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) es poden dur bicicletes sense limitacions, 
sempre que l’ocupació dels trens no faci 
modificar aquesta condició. Hi ha zones 
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especialment habilitades als combois per a les 
bicicletes. 

Al Tram s’hi poden portar sempre que la 
capacitat al tramvia en aquell moment ho 
permeti. Cal evitar les hores punta. Hi ha espais 
reservats per col·locar-hi les bicicletes a l’interior 
dels tramvies. 

Al bus, depèn de la companyia operadora. Per 
exemple als busos de TMB es permet viatjar 
únicament amb la bicicleta plegable a l’autobús, 
sempre que estigui plegada. 

Respecte als trajectes amb autocars, la 
possibilitat de transportar bicicletes està 
supeditada a la disponibilitat d'espai al maleter 
del vehicle i, en tot cas, el màxim d'unitats que 
es poden transportar per vehicle està limitada.  

Per a una intermodalitat de la bicicleta, cal tenir 
en compte que una bicicleta plegable és de gran 
utilitat per facilitar la mobilitat a l’interior de les 
instal·lacions i per minimitzar el risc de molestar 
la resta d’usuaris. En canvi, la congestió de 
moltes línies de transport públic fa que les 
bicicletes no plegables presentin inconvenients 
a l’hora d’accedir als vehicles. Això fa que es 
tracti d’un mitjà de transport poc pràctic per 
utilitzar en desplaçaments quotidians i 
intermodals que estan subjectes a horaris 
estrictes. 

 

Vehicle privat 

En l’àmbit interurbà, la circulació de bicicletes es 
realitza majoritàriament per la xarxa de 
carreteres en cohabitació amb turismes, on 
aquests tenen prioritat de pas mentre que les 
bicicletes tenen més difícil circular en condicions 
de seguretat. 

L’existència encara de poques pistes bici i carrils 
bici protegits en zona interurbana, explica el baix 
ús de la bicicleta en desplaçaments quotidians 
per raó de feina o estudi. 

Tot i així, es van desenvolupant més itineraris, 
com la connexió de vianants i bicicletes entre 
Sabadell, Matadepera i Terrassa. Els trams 
interurbans estan impulsats per la Diputació de 
Barcelona, i les connexions urbanes es milloraran 
pels respectius ajuntaments per tal de disposar 
d’uns itineraris segurs per als usuaris. 

Figura 77. Carril bicicleta protegit a la plaça de l’Aigua 
de Terrassa 

 

 

Seguretat viària 

El nombre de bicicletes involucrades en 
accidents a l’àmbit del SIMMB s'ha duplicat des 
del 2010, seguint la tendència a l'alça que 
experimentava des de l'any 2000, sobretot per 
l'increment de l'ús d'aquest vehicle, en especial 
en l'àmbit urbà, amb la introducció de nous 
quilòmetres de carrils bici. 

Figura 78. Evolució del nombre de ciclistes implicats 
en accidents amb víctimes (2010-2017) 

 
 

Els ciclistes representen un 3,9% del total de 
persones implicades en accidents en zona 
urbana i un 2% en interurbana. El 60,9% dels 
ciclistes implicats en accidents en zona urbana es 
van registrar al municipi de Barcelona, seguit 
molt de lluny per Badalona, amb un 2,5%. 

En accidents interurbans amb bicicleta, la 
dispersió és molt major, tot i la repetició de la N-
II com la carretera amb major accidentalitat de 
ciclistes, tal com ja s'havia observat en el període 
2007-2011. El 2017 el nombre de ciclistes 
implicats en accidents en aquesta via 
experimenta un increment del 158% respecte de 
l'any 2010. 

Taula 52. Nombre de ciclistes implicats en accidents 
en zona interurbana per vies i tendència (2010-2017) 

Carreter 2010 % 2017 % ∆10-17% 

N-II 12 9,0 31 10,3 158,3 

C-35 0 0,0 16 5,3 - 

C-31 9 6,7 11 3,7 22,2 

BV-5001 1 0,7 10 3,3 900,0 

B-124 8 6,0 8 2,7 0,0 

C-26 1 0,7 7 2,3 600,0 

N-340 0 0,0 7 2,3 - 

BV-1221 1 0,7 6 2,0 500,0 

C-1415a 3 2,4 6 2,1 100,0 

C-1415c 3 2,4 6 2,1 100,0 
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Bona pràctica 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona 
té un conveni amb l'empresa 
d'autobusos TEISA que permet que els 
usuaris puguin carregar les bicis al 
portabicicletes sense desmuntar-les. 

Aquesta pràctica pot ajudar a la 
intermodalitat en zones de baixa 
demanda de transport públic. 

Conclusions 

Lleuger descens d'accidents en zona urbana amb ciclistes implicats, després de sis anys de pujades. 
Es comença a notar la segregació de molts trams de carril bici sobre la vorera en carrils independents i altres millores de la xarxa ciclista. 
Caldrà seguir per aquest camí. 
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5.1.3. Ginys de mobilitat personal 
 

Com a conseqüència de la irrupció els darrers 
anys, en primer lloc de les bicicletes i segways, i 
més recentment dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP) i cicles de més de dues rodes 
(entre ells els patinets), agrupats amb el nom de 
ginys de mobilitat personal, existeix una 
necessitat creixent per reconèixer els drets i 
deures d’aquests nous vehicles a l’hora de 
circular per la xarxa urbana i interurbana. 

En els estudis de mobilitat més contemporanis 
se sol incloure els ginys de mobilitat personal en 
la categoria de mobilitat no motoritzada 
(vianants, bicicletes i cadires de rodes) tot i ser 
vehicles amb motor elèctric.  

 

Són un mitjà de transport 
motoritzat i no es pot tractar 
igual que la mobilitat activa. 
 

Respecte als VMP i cicles de més de dues rodes, 
a dia d’avui l’única normativa estatal de 
referència és l’emesa per la DGT el 03/11/2016. 
Aquesta normativa fa una aproximació a la 
catalogació tècnica i jurídica d’aquests 
“vehicles”, a la normativa aplicable així com a la 
necessitat de disposar d’una autorització 
municipal en cas d’activitats econòmiques de 
tipus turístic o de lleure. En tot cas, es tracta 

d’uns criteris generals aplicables mentre no 
s’elabora una normativa específica per als VMP. 

En l’esfera catalana cal destacar, d’una banda, la 
normativa específica que regula els vehicles de 
mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de 
dues rodes a la ciutat de Barcelona, vigent des 
del 01/07/2017 i, d’altra banda, les 
recomanacions per coordinar les ordenances 
municipals sobre la circulació de bicicletes, 
vehicles de mobilitat personal i cicles de més de 
dues rodes en l’àmbit dels municipis que 
pertanyen a l’AMB, que data d’octubre de 2018. 

Demanda global 

En l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner de 2017 
apareixen per primer cop els VMP juntament 
amb la categoria de cadires de rodes. 
Representen un 0,5% de la mobilitat activa a la 
RMB i un 0,2% de tots els desplaçaments al 
SIMMB. No es disposa de xifres relatives al 
nombre de vehicles i usuaris de VMP existents, 
perquè són vehicles que majoritàriament no 
estan registrats i tot just han irromput de manera 
important a la via pública durant l’any 2018.  

Taula 53. Desplaçaments en cadira de rodes i VMP 

 Total 
AMB 

Total 
RMB 

Total 
SIMMB 

No. de 
desplaçaments/dia 

19.719 26.326 27.631 

% respecte a la 
mobilitat total 

0,2% 0,2% 0,2% 

 

A Barcelona, l’únic que consta són els vehicles 
d’aquest tipus que s’utilitzen amb finalitat 
econòmica, els quals estan obligats a registrar-
se. Al juny de 2018 se’n comptabilitzaven 60 dels 
més petits i 526 dels més grans (aquest darrer 
grup inclou els segways). 

Regulació 

Reglament 168/2013 de la UE 

El Reglament 168/2013 de la Unió Europea, fa 
una concreta i detallada classificació dels 
diferents tipus de vehicles de MVP, per 
determinar quins estan sotmesos a obligació de 
tenir homologació Europea, per a establir així les 
disposicions fonamentals en matèria de 
seguretat funcional, sense perjudici de les 
mesures adoptades a escala nacional o de la 
Unió relatives a la utilització de vehicles de 
categoria L a les carreteres, com ara els requisits 
específics del permís de conducció, les 
limitacions de la velocitat màxima o les mesures 
que regulen l'accés a determinades carreteres. 

 

Instrucció 16/V-124 de la DGT 

Des del 4/11/2016 està vigent una Instrucció de 
la DGT sobre els Vehicles de Mobilitat Personal. 
El document tracta d'orientar els usuaris i les 

autoritats sobre les condicions d'ús d'aquests 
vehicles, donada l'absència d'una normativa 
específica al respecte. 

Tal i com apunta el document, tradicionalment 
el trànsit urbà s’ha disciplinat jurídicament, 
assignant com a espai natural per als vianants i 
vehicles a motor, les voreres i les calçades, 
respectivament. L’aparició de VMP, que 
presenten diferències substancials respecte a 
tots dos col·lectius, obliga a regular aquest nou 
contingent de vehicles. 

La Instrucció 16/V-124 defineix els VMP com 
"vehicles capaços d'assistir a l'ésser humà en el 
seu desplaçament personal i que, per la seva 
construcció, poden excedir les característiques 
dels cicles i estar dotats de motor elèctric". 
Classifica els VMP en funció de l'alçada i dels 
angles perillosos que puguin provocar danys a 
una persona en un atropellament, sense entrar a 
considerar si la propulsió és humana, assistida o 
mitjançant un motor elèctric. 

A nivell jurídic, la instrucció considera els VMP 
estrictament com a “vehicles”, per la 
impossibilitat de catalogar-los com a “vehicles a 
motor”, el que requeriria d’autorització 
administrativa per a circular, d’acord al que 
disposa la legislació sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària. La seva 
configuració i exigències tècniques tampoc 
permet obtenir les corresponents 
homologacions per ser considerats vehicles a 
motor.  

El fet de no ser considerats vehicles a motor 
comporta entre altres qüestions que no tinguin 

El reglament 168/2013 de la UE fa una 
concreta i detallada classificació dels 
diferents tipus de VMP existents. 
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l’obligatorietat de tenir una assegurança, que 
puguin circular per la vorera mentre l’ordenança 
municipal no expressi el contrari o que no 
s’exigeixi a l’usuari la titularitat de permís o 
llicència de conducció. 

D’altra banda, els VMP i cicles de més de dues 
rodes destinats a realitzar activitats 
econòmiques de tipus turístic o d'oci sí que se’ls 
obliga a obtenir prèviament una autorització de 
l'autoritat municipal en la qual figuri, en tot cas, 
el recorregut a realitzar, horari i totes les 
limitacions que s'estableixin per garantir la 
seguretat dels usuaris de la via. 

Caracterització dels ginys de 
mobilitat personal 

El primer punt a destacar és la necessitat de 
concretar si dins dels nous ginys de mobilitat 
personal s’han d’agrupar o excloure els VMP, 
tenint en compte que existeixen diferències 
substancials entre els vehicles que funcionen a 
propulsió humana o elèctrica (beneficis sobre la 
salut, grau de vulnerabilitat, impacte ambiental, 
etc.).   

La Instrucció 16/V-124 de la DGT intenta definir 
què són i en quines condicions han de circular 
els anomenats VMP, però no inclou en aquesta 
Instrucció 5 tipus de vehicles de motor que estan 
regulats en el Reglament 168/2013 d'Unió 
Europea d'una manera molt més completa i 
precisa. Aquest Reglament tipifica  aquests 
vehicles com a vehicles a motor contràriament 
del que fixa la Instrucció DGT que els declara 

com no assimilables als vianants i no 
catalogables com a vehicles de motor. 

El Reglament 168/2013 de la UE tipifica tots els 
vehicles de la Categoria L (els cicles de motor, 
els ciclomotors de dues o tres rodes, les 
motocicletes de dues o tres rodes, les 
motocicletes amb sidecar, els quadricicles 
lleugers o pesats per carretera, i els quadrimòbils 
lleugers i pesats), incloent tots aquells 
"propulsats per un motor elèctric "en l'Art. 4.3.d.  

D’aquesta manera, a l’incloure als cicles de 
motor i ciclomotors, estableix una clara 
diferenciació entre els diferents vehicles per la 
potència i velocitat de la seva construcció, el que 
deriva en un tractament completament 
diferenciat respecte a la seva utilització i accés 
als diferents tipus de vies, carreteres i espais 
públics, sempre sobre la base de la seguretat 
funcional. 

La Mesa Española de la Bicicleta defensa 
diferenciar en dos grans grups els nous Ginys de 
mobilitat en funció de la potència i velocitat dels 
vehicles: 

 Aquells que no superen els 1.000 W i la 
velocitat de construcció no sobrepassa 
els 25 km/h: Vehicles (autoequilibrats) de 
Mobilitat Personal "concepte de vehicle 
basat en un equilibri inestable inherent, 
que necessita un sistema auxiliar de 
control per mantenir el seu equilibri, i 
que inclou vehicles de motor d'una roda, 
de dues rodes o de dues erugues", 
patinets sense seient i cicles de càrrega 
de 2 o 3 rodes amb motor elèctric que no 

superi els 1.000 W ni els 25 km/h: 
Hoverboard, monocicles, patinets (sense 
seient) i cicles de 2 o 3 rodes (fins 1.000 
W i fins 25 km/h) 

Figura 79. Classificació dels ginys de mobilitat 

 

 

 I aquells altres vehicles que superen els 
1.000W de potència o els 25 km/h. 
podent arribar fins 4.000 W i 45km/h. 

 

 

 

A banda, els vehicles actius que necessiten de 
tracció activa.  

 

 

 

 

 



// 80 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

Potencial dels ginys de 
mobilitat personal 

Fluxos de mobilitat potencials 

Atenent a la gran diversitat de VMP existent i a 
l’alt grau de versatilitat que permeten, és de 
preveure que el potencial dels VMP s’estengui 
més enllà de l’àmbit urbà i que atregui un gran 
nombre de desplaçaments quotidians per raó de 
feina i/o estudis que fins a dia d’avui 
s’efectuaven principalment en moto o transport 
públic.   

Tenint en compte la normativa de l’Ajuntament 
de Barcelona relativa a VMP i cicles de més de 
dues rodes, les recomanacions al respecte de 
l’AMB i les qüestions que està previst que abordi 
el futur reglament de vehicles de la DGT, els 
VMP podran circular per tot tipus de vies urbanes 
i alhora per vies secundàries interurbanes: 

 Voreres: “Joguines”, patinets o 
hoverboard amb velocitat punta de fins 6 
km/h, que podran circula per la vorera i 
no requereixen de cap permís. 

 Zones30 i carrils bici en via urbana i 
interurbana: bicicletes elèctriques i VMP 
(patinets o segway) amb velocitat 
màxima de fins a 25 km/h. 

 Calçada en via urbana: vehicles elèctrics 
de fins a 45 km/h, que no poden circular 
per carrils bici. 

 Calçada interurbana: vehicles elèctrics de 
fins a 45 km/h, que no podran circular per 
carrils bici. 

Caldrà identificar aquells trajectes inferiors a 30 
minuts, que equivalen a un màxim de 10 km per 
a vehicles de 25 km/h (atenent a l’existència de 
semàfors i passos de vianants). En aquest sentit, 
s’inclouen els mateixos itineraris potencials 
intermunicipals que els vist en l’apartat de la 
bicicleta. 

Intermodalitat 

Ja han començat a aparèixer diferents empreses 
estrictament privades que comercialitzen 
patinets elèctrics comunitaris i que fomenten la 
intermodalitat dels desplaçaments urbans, 
especialment dels quotidians. 

Aquest nou servei de mobilitat genera alguns 
inconvenients importants als municipis, que 
tenen a veure sobretot amb l’absència encara 
d’ordenances municipals que regulin aquests 
vehicles.  

No obstant, presenten molts avantatges 
respecte als sistemes de bicicletes elèctriques 
comunitàries municipals, que fins a dia d’avui 
només s’ha pogut consolidar en municipis grans 
de més de 100.000 habitants. Entre altres raons, 
per l’alt cost econòmic que suposa la 
implantació d’una actuació d’aquesta magnitud. 

Els nous serveis comunitaris de patinets elèctrics 
que estan apareixent no suposen cap cost 
econòmic pel municipi i representen una 
oportunitat per reduir la flota de turismes i 
motocicletes que circulen per les vies i, 
conseqüentment, la contaminació atmosfèrica 
associada. 

Pel que fa les aplicacions tecnològiques, 
ofereixen unes possibilitats enormes pel que fa 
a la millora de la gestió i accés a la informació, 
que poden ser de molta utilitat de cara a 
fomentar i potenciar la intermodalitat entre els 
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic i amb els ginys de mobilitat personal.    

Respecte a l’aparcament, comencen a aparèixer 
xarxes de locals on poder estacionar bicicletes i 
VMP, tant en zona urbana com en 
intercanviadors de TP.   

Identificació de punts de 
conflicte amb altres mitjans 

La ràpida proliferació i la tendència a l’alça 
d'aquests nous artefactes, i l'ús creixent de seva 
activitat econòmica i turística, conjuntament 
amb la  feble situació legal que tenen pel que fa 
a la seva regulació, provoquen certes incidències 
i disfuncions en la mobilitat: vianants i ciclistes 
comparteixen el seu espai amb vehicles amb 
característiques molt diferents i, per  altra banda, 
els usuaris dels nous mitjans de desplaçament 
tenen un buit normatiu pel que fa a la regulació 
de les seves condicions de circulació. 

El futur reglament de vehicles de la DGT, que 
previsiblement s’aprovarà durant l’any 2019, 
ajudarà a resoldre alguns dels conflictes 
existents a dia d’avui a la vorera i a la calçada.  

No obstant això, es constata que tendim cap a 
un model de mobilitat que cada cop esdevé més 
divers i complex, on hi participen més mitjans de 
transports convivint i competint per un mateix 

espai que en la major part dels casos no pot 
créixer més.  

El que se’n deriva és que, a banda de 
l’actualització i millora de les normes de 
circulació, caldrà que la ciutadania esdevingui 
més cívica i respectuosa del que ho és ara per tal 
de minimitzar els conflictes que apareixeran amb 
els nous vehicles, sobretot a la calçada.  

Vianants 

La diferent velocitat de circulació dels vianants i 
els ginys de mobilitat personal dificulten la 
convivència en els espais comuns en trama 
urbana. Com en el cas de la bicicleta, existeix un 
cert consens en que els ginys de mobilitat 
personal hagin de circular fora de la vorera. En 
els espais de prioritat invertida, plataformes 
úniques, parcs o eixos verds, existeix cert 
consens també en entendre que aquests vehicle  
hi poden circular, respectant sempre la prioritat 
de pas dels vianants. 

Pel que fa a les empreses de lloguer de patinets 
elèctrics i d’altres VMPs, cal que els seus usuaris 
coneguin els llocs on es pot estacionar el vehicle, 
donat que aquest tipus de vehicles mal 
estacionats a la via pública poden ser un greu 
problema per a persones amb mobilitat reduïda 
i persones amb deficiència visual.  
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Bicicletes 

Els ginys de mobilitat personal comparteixen 
infraestructura amb la bicicleta i per aquest 
motiu, cal tenir en consideració que els 
estàndards de disseny de carrils bici també han 
de poder acolli amb seguretat aquests ginys de 
mobilitat elèctrica. Aquests vehicles tenen uns 
radis de gir i unes distàncies de frenada menors 
al tenir el centre de gravetat més proper al terra 
que una bicicleta. A la vegada però, tenen unes 
rodes més petites i no disposen d’amortiguació, 
el que els els fan ser molt sensibles a les 
imperfeccions del paviment. 

Característiques com els radis de gir, la rugositat 
del paviment o l’estat del mateix s’han de valorar 
per tal de permetre la circulació segura dels 
vehicles que circulen a menys de 25 km/h. La 
resta de vehicles elèctrics no són considerats 
cicles, són ciclomotors i han de circular per la 
calçada o llocs autoritzats. 

En relació a les bicicletes, doncs, cal tenir en 
compte: 

 Comparteixen infraestructura 
actualment,  

 Les característiques tècniques variables 
dels VMPs (segons models) no tenen 
perquè encaixar amb el disseny de carrils 
bici (radis de gir, rugositat asfalt, 
tipologia de tapes). 

Transport públic 

Els ginys de mobilitat personal, sobretot aquells 
de menor mida i pes, resulten vehicles molt 
atractius perquè poden ser accessibles al 
transport públic, com ho són les bicicletes, 
sobretot aquelles que són plegables. 

Un cop sigui vigent el nou reglament de vehicles 
de la DGT, caldrà que els operadors de transport 
públic (Renfe, FGC, metro, autobusos. etc.), 
regulin les  condicions d’accés dels diferents 
tipus d’aquests vehicles existents tal i com s’ha 
fet en el cas de les bicicletes. 

 

Seguretat viària 

Les dades relatives a accidents de trànsit amb 
ginys de mobilitat personal implicats són encara 
molt escasses perquè es tracta d’uns vehicles 
que tot just acaben d’aparèixer. 

Com succeeix amb els usuaris de bicicletes, el 
grau de vulnerabilitat dels usuaris de VMP i cicles 
de dues rodes és molt elevat per vàries raons: 

 No tenen unes normes definides de 
circulació, el que genera un problema 
afegit per a la resta d’usuaris de la via, 
que tampoc estan acostumats a conviure 
amb aquests nous ginys de mobilitat. 

 L’absència de “carcassa” provoca que 
siguin molt més propensos a patir lesions 
greus associades a accidents de trànsit. 

 L’absència de regulació relativa a la 
necessitat de portar casc o de disposar 
d’assegurança. 

A Catalunya, durant el 2018 es comptabilitzen 
dos accidents de trànsit amb ginys de mobilitat 
personal implicats amb el resultat de dues 
víctimes mortals: 

 Un accident ocorregut a Sabadell, on una 
persona que circulava amb un patinet va 
resultar atropellada per un camió. 

 Un accident ocorregut a Esplugues de 
Llobregat, on un vianant va resultar 
atropellat per una persona que circulava 
en patinent. 

Pel que fa a les multes a usuaris de patinets 
elèctrics, a Barcelona, a l’any 2018 s'han 
multiplicat per set. La Guàrdia Urbana ha 
sancionat des de començament de 2018 1.468 
vehicles de mobilitat personal (principalment 
patinets, però aquest concepte també inclou 
segways, rodes i altres artefactes que es mouen 
per la ciutat). Les 1.468 multes d’aquest any són 
set vegades més que les 205 del 2017. La majoria 
de les sancions són per circulació de risc, per 
desplaçament per un lloc no corresponent (és a 
dir, la vorera), per falta d’elements de seguretat 
com els llums a la nit o el casc en el cas dels 
patinets més grans i per excés de velocitat. 

 

 

 

 

 

 

  

Tendim cap a un model de mobilitat que 
cada cop esdevé més divers i complex, 
on hi participen més mitjans de transports 
convivint i competint per un mateix espai 
que en la major part dels casos no pot 
créixer més. 

El grau de vulnerabilitat dels usuaris dels 
ginys de mobilitat personal és molt 
elevat. 

Les dades relatives a accidents de trànsit 
amb VMP implicats són encara escasses 
perquè es tracta d’uns vehicles que tot 
just acaben d’aparèixer. 



// 82 

 
Diagnosi Preliminar Estratègica 

 La mobilitat en transport 
públic (per carretera i 
ferroviari)  

 
Xarxa de transport públic per 
carretera 

Considerant el Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB), la xarxa de 
transport públic té una longitud de 16.433,10 km 
de xarxa i compta amb 755 línies repartides entre 
els diferents modes, tant d’infraestructures 
ferroviàries (Rodalies, FGC, Metro i Tramvia 
metropolità) com de transport públic per 
carretera (TMB-Bus, Autobusos AMB, autobusos 
DGTM i altres autobusos urbans). 

Considerant únicament el sistema de transport 
públic per carretera, aquest està format per 731 
línies amb una extensió de xarxa de 14.728,2 km 
de longitud. Dins del sistema, hi ha diverses 
administracions que es fan càrrec de 
l'explotació. 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 la 
resta de corones. 

De les 731 línies que conformen el sistema, 204 
fan referència als busos gestionats per l’AMB, 
394 pel transport interurbà i 133 pel transport 
urbà de competència municipal. El transport 
interurbà es l’àmbit que presenta una longitud 
de xarxa major, concretament 11.341,3 km de 
longitud. Els autobusos gestionats per l’AMB es 
troben a molta distància, amb una longitud de 

xarxa de 2.203,8 km de longitud. Finalment 
l’autobús urbà es l’àmbit que presenta una 
longitud de xarxa menor, en concret 1.183,1 km. 

Pel que fa als vehicles en servei, són els 
autobusos gestionats per l’AMB els que 
disposen d’un major nombre de recursos, 1.471 
vehicles en servei, per 660 el transport interurbà 
i 267 els autobusos urbans de l’àmbit AMTU. 
L’edat mitjana de la flota es troba entre els 6 i 10 
anys. 

L’any 2017, el sistema ha ofert 142,4 milions de 
vehicles-km, un 2,6% més que l’any anterior. La 
demanda, entesa com el nombre total de 
viatgers, ha estat de 369,8 milions, un 3,7% més 
que l’any anterior. 

Finalment, el total del sistema en autobús va 
recaptar l’any 2017 un total de 304,95 milions 
d’euros. Els autobusos gestionats per l’AMB són 
els que han ingressat més, concretament 236,36 
milions d’euros. 

 

Xarxa de busos interurbans 

Després d'uns anys en què la bonança 
econòmica feia créixer la demanda del transport 
públic a un ritme sostingut, la recessió 
econòmica va condicionar en gran part el fet que 
aquesta evolució s’invertís. 

Coincidint amb l'anterior Pla de Serveis de 
Transport Públic per Carretera del pdM 2013-
2018, durant un període de temps de tres anys, 
entre 2011 i 2014, tant l'evolució de l'oferta com 

la demanda es va mantenir en nivells molt 
semblants, disminuint lleugerament al principi, 
fins a recuperar els valors inicials en un final. 

Va ser a partir de llavors quan es va produir un 
nou repunt del transport públic per carretera, 
impulsat en bona part per la nova xarxa de 
expres.cat que any a any ha anat augmentant, 
oferint millors possibilitats per a desplaçar-se en 
autobús. 

 

 

 

 

Des de l'any 2014, tant l'oferta com 

la demanda han anat en paral·lel, 

amb un increment global del 20% 

per al primer i un 16% per al segon 

Figura 80. Evolució del bus interurbà de fora de la primera corona 
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En aquest context, el repte del nou pdM 
2020-2025 ha de seguir la mateixa tendència 
que fins ara, i s'ha de millorar l'adequació de 
l'oferta a la demanda actual. 
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Tan sols en l'últim any, aquests creixements es 
situen en valors propers al 6% (6,9% per a l'oferta 
i 5,6% per a la demanda). 

Anàlisi global de les línies 

Per l'anàlisi global de les línies s'ha seguit la 
mateixa metodologia que en el pdM 2013-2018. 

En primer lloc, s'han recollit dades de demanda 
de les línies interurbanes operades per la 
Generalitat. No s'han inclòs en l'anàlisi ni els 
autobusos de TMB, ni els de l’AMB. Tampoc les 
línies urbanes de competència municipal. 

El total de línies analitzades, 271, sumen un total 
de 33,7 milions de validacions a l'any amb una 
oferta diària de 7.280 expedicions. 

Comparant amb les dades oficials de demanda 
declarada per l'ATM en el Transmet Xifres 2017, 
en el qual es comptabilitzen 35,8 milions de 
viatgers, la mostra analitzada representa un 94% 
del total registrat. 

Per a la caracterització de les línies s'ha 
mantingut el criteri de l'anterior pdM, en què es 
diferenciaven les línies per alta, mitja i baixa 
demanda en base als següents intervals: 

 Línies d’alta demanda: aquelles amb més 
de 30 validacions/dia per expedició.  

 Línies de mitja demanda: aquelles entre 
30 i 5 validacions/dia per expedició. 

 Línies de baixa demanda: aquelles amb 
menys de 5 validacions/dia per 
expedició.  

Com a novetat, donada la importància que 
tenen sobre el conjunt de les línies de transport 
públic per carretera, s'ha creat una categoria 
específica per a les línies EXPRÉS.CAT. 

Itineraris d’alta demanda 

En el cas de les línies d'alta demanda, 
independentment que els valors de 2017 superin 
o no les 30 validacions per expedició, s'han 

analitzat els itineraris que ja s’havien definit en el 
període anterior (conjunt de línies agrupades en 
un mateix corredor), per poder estudiar 
l'evolució que han patit aquests entre 2012 i 
2017. Per la definició de l'anterior pdM, alguns 
corredors ja inclouen algunes de les línies 
expres.cat, però aquestes seran també tractades 
de forma individualitzada en la següent secció.  

En conjunt, s'observa un augment significatiu de 
la demanda, superior als 2 milions de viatgers, 
que suposa gairebé un 19% respecte a l'any 
2011. Aquest augment, però, no ha crescut al 
mateix ritme que ho ha fet l'oferta, que s'ha 
incrementat en un 56,2%. Per aquest motiu, la 
demanda mitjana per expedició ha baixat dels 
37 als 28 passatgers de mitja. 

Taula 54. Evolució de les línies d’alta demanda 

Itineraris 

2011 2017 Variació 2017-2011 

Viatgers  
Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
Viatgers  

Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
Viatgers  

Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
1 - Barcelona - Avinyonet  814.729 71 41 761.828 76 36 -6,5% 7,0% -12,6% 

2 - Barcelona - Corredor de Caldes per 
la C-33  

756.296 83 33 916.944 113 29 21,2% 36,1% -10,9% 

3 - Barcelona - Corredor d’Igualada  918.520 90 36 923.930 129 26 0,6% 43,3% -29,8% 

4 – Barcelona - Granollers-Vic  217.404 16 49 810.412 170 17 272,8% 962,5% -64,9% 

5 - Barcelona - Corredor de Caldes per 
la C-17  

941.641 73 46 963.788 69 50 2,4% -5,5% 8,3% 

6 - Barcelona El Palau Martorell  657.886 61 39 734.454 65 40 11,6% 6,6% 4,8% 

7 – Sitges - Vilanova i la Geltrú  1.130.267 88 46 1.259.712 94 48 11,5% 6,8% 4,3% 

8 - Barcelona (Collblanc)-Torrelles de 
Llobregat  

379.488 32 42 390.757 34 41 3,0% 6,3% -3,1% 

9 - Barcelona-Mollet  601.240 47 46 629.713 78 29 4,7% 66,0% -36,9% 

10 - Barcelona - el Garraf (Sitges, 
Vilanova, St. Pere R)  

778.447 107 26 1.369.968 325 15 76,0% 203,7% -42,1% 

11 - Barcelona-UAB  692.806 61 41 862.515 87 35 24,5% 42,6% -12,7% 

12 - Barcelona-Sabadell  701.526 66 38 720.890 66 39 2,8% 0,0% 2,8% 

13 - Mataró-Granollers  301.055 29 37 6.718 4 6 -97,8% -86,2% -83,8% 

14 - Barcelona-Corbera de Dalt 
autopista entre Molins-B  

575.664 64 32 673.945 89 27 17,1% 39,1% -15,8% 

15 - Mataró-Barcelona per C-32  1.093.184 116 34 1.595.089 202 28 45,9% 74,1% -16,2% 

16 - Barcelona-Parets-Lliçà d’Amunt 
per carretera  

432.205 46 34 420.013 26 58 -2,8% -43,5% 71,9% 

17 - Badalona-Sabadell per Tiana i 
Montgat  

52.418 6 31 55.750 6 33 6,4% 0,0% 6,4% 

18 - Barcelona-Vilafranca del Penedès  152.695 19 29 215.621 46 17 41,2% 142,1% -41,7% 

Total 11.197.471 1.075 37 13.312.047 1.679 28 18,9% 56,2% -23,9% 
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S'observa que les relacions entre Mataró i el 
Garraf amb Barcelona són les que més demanda 
aglutinen, amb mes de 1,5 milions de passatgers 
la primera i 1,3 la segona. Seguidament es troba 
l'itinerari entre Sitges-Vilanova i la Geltrú, per 
sobre de 1,2 milions de passatgers i que en el 
període anterior era l'itinerari que més demanda 
captava. 

Prop del milió de passatger es troben els 
itineraris del corredor de Caldes, tant per la C-17 
com per la C-33, així com el corredor d’Igualada. 
Altres 7 itineraris compten amb més de mig milió 
de passatgers a l'any cadascun. 

Itineraris del programa expres.cat 

La xarxa exprés.cat és una xarxa de transport 
públic d’altes prestacions mitjançant serveis 
d’autobusos que es va inaugurar el 2012 i es 
caracteritzen per la seva alta freqüència; l’ús de 
vehicles moderns i accessibles; velocitat 
comercial alta; informació en temps real, 
circulació per carrils segregats i una gran 
demanda. 

A la demarcació de Barcelona actualment hi ha 
23 línies de bus exprés.cat. Totes les línies, 
excepte la e13, són radials des de Barcelona, on 
disposen de diverses terminals, essent les 
principals La Sagrera, Universitat i Urgell- París 

En conjunt, la xarxa expres.cat 

va moure gairebé 9,5 milions de 

viatgers en 2017 

L'oferta va ser de 1.602 expedicions en un dia 
laboral, de manera que la demanda mitjana es 
troba en 21 viatgers per expedició 

De tota la xarxa de expres.cat la línia que més 
passatgers mou és la que uneix Barcelona amb 
Mataró, amb gairebé 1,6 milions de passatgers a 
l'any. La segueixen la de Caldes de Montbui i la 
de la UAB, amb més de 0,9 i 0,85 milions de 
passatgers, respectivament. 

Dels 25 itineraris dels quals es conforma la xarxa, 
8 superen el mig milió de passatgers a l'any, i 14 
estan per sobre de 300.000 passatgers. 

Estudiant la demanda dels corredors en els 
accessos a Barcelona, més de 2 milions de 
passatgers discorren pel corredor de la B-23. Per 
l'Avinguda Meridiana gairebé s'arriben a assolir 
els 4 milions de passatgers, mentre que el trams 
del carril bus-VAO de la C-58 es concentren 1,8 
milions de passatgers. Pel que fa a la C-31, pel 
nord hi ha un major flux que pel sud, amb 1,6 
milions des del Maresme, per 1,2 del Garraf. 

Tan sols les línies que van a la UAB i a Mataró 
superen els 30 viatgers per expedició, però, 10 
línies més es troben en valors mitjans compresos 
entre 20 i 30. 

Les línies que compten amb una ràtio més baix 
són les de Torrelles, Mollet del Vallès i Terrassa, 
amb valors compresos entre 2 i 7 viatgers per 
expedició. 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Demanda anual i per expedició de les línies exprés.cat 

 

Efecte xarxa del transport públic 
 

Tot i això, les línies d'alta demanda i les 
exprés no són tant una competència directa 
amb el ferrocarril, sinó un complement d'ella, 
i serveixen per augmentar la cobertura 
territorial del sistema de transport públic, allà 
on el sistema ferroviari no pot arribar. 
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Mapa 19. Itineraris d’alta demanda i la xarxa exprés.cat amb la xarxa ferroviària 

 

Al mapa següent, es pot veure la distribució dels 
itineraris juntament amb la xarxa ferroviària i les 
línies exprés.cat, on es pot observar els itineraris 
que tenen competència amb el mode ferroviari.  
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Itineraris de mitja demanda 

En primer lloc, s'han analitzat, dins de les línies 
de mitja demanda, les que s'havien detectat en 
l'anterior pdM com aquelles amb valors de 
creixement anual més significatius (increment 
mitjà anual superior al 5%.) i que requeririen d'un 
seguiment per estudiar la necessitat d'adequar 
l'oferta a la demanda. 

S'observa com totes aquestes línies han 
augmentat la demanda anual, amb percentatges 
ben diferents, des d'un 3% fins a un 98%. 

No obstant això, al mateix temps, també ha 
crescut l'oferta, incrementant el nombre 
d'expedicions al dia de cada línia.  

Aquests increments, no han anat, en general, en 
paral·lel a l'augment de la demanda, i com a 
conseqüència, totes les ràtios de demanda 
mitjana per expedició han disminuït en major o 
menor mesura. 

Tan sols la línia Sabadell-Mataró manté el mateix 
ràtio, tot i haver pràcticament duplicat la seva 
demanda en aquest període de temps. 

Per tant, aquestes línies que requerien d'un 
seguiment del seu comportament per no arribar 
a problemes de capacitat, han vist adequada 
l'oferta a la demanda per mantenir uns nivells de 
servei adequats. 

D'altra banda, per seleccionar les noves línies de 
mitja demanda a analitzar, atès que l'increment 
de la demanda pot estar condicionat per un 
increment superior de l'oferta (com s'ha vist en 
el cas anterior), per a l'any 2017, s'han considerat 

en comptes de les línies amb creixements anuals 
mitjans superiors al 5%, aquelles amb 
creixements positius de la ràtio demanda 
mitjana per expedició, perquè poden resultar els 
casos més crítics de saturacions. 

S'observa com aquestes línies, en general, han 
patit uns increments de demanda variables, però 
positius tots ells.  

No passa el mateix, però, en l'evolució de 
l'oferta, que en diverses línies s'ha vist reduïda. 
En qualsevol cas, hagi augmentat o disminuït, el 
que és comú per a totes, és que la variació de 
l'oferta és inferior a la variació de la demanda al 
llarg d'aquests anys.  

Per aquest motiu la demanda mitjana per 
expedició ha augmentat. 

 

 

Taula 55. Evolució de les línies de mitjana demanda definides al pdM 2012-2018 

Línia 

2011 2017 Variació 2017-2011 

Viatgers  
Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
Viatgers  

Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
Viatgers  

Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 

Barcelona-Olesa de Montserrat 369.302 52 25 590.492 102 21 60% 96% -18% 

La Llacuna-Barcelona 148.242 21 25 185.834 30 22 25% 43% -12% 

Sabadell-Mataró 169.940 28 22 337.260 56 22 98% 100% -1% 

Barcelona-Premià de Mar-Vilassar de Dalt 391.974 59 24 464.085 78 21 18% 32% -10% 

UAB-Mataró 90.205 12 27 92.576 18 18 3% 50% -32% 

 

 

Taula 56. Evolució de les noves línies de mitjana demanda definides al pdM 2020-2025 

Línia 

2011 2017 Variació 2017-2011 

Viatgers  
Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
Viatgers  

Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 
Viatgers  

Exp/dia 
feiner 

Demanda 
mitjana 

expedició 

Increment 
interanual 
viatgers 

Ripollet-Sabadell (Creu Alta) 730.063 101 26 825.673 102 29 13% 1% 12% 2% 

Rubí-Cerdanyola 414.026 70 21 559.769 72 28 35% 3% 31% 5% 

Maria Cristina-Hospital Comarcal-Vallirana 148.575 33 16 195.943 26 27 32% -21% 67% 5% 

Barcelona (F.Macià)-St. Feliu de Llobregat 490.709 87 20 572.153 78 26 17% -10% 30% 3% 

Vilassar de Dalt-Mataró 213.448 33 23 261.401 40 23 22% 21% 1% 3% 

Barcelona-Sentmenat per autopista 266.727 53 18 442.360 68 23 66% 28% 29% 9% 

Pineda - Calella 252.434 90 10 273.338 45 22 8% -50% 117% 1% 

Caldes de Montbui-Sabadell 145.086 26 20 145.702 24 22 0% -8% 9% 0% 

Barcelona (Fabra i Puig)-Terrassa 390.734 69 20 416.067 70 21 6% 1% 5% 1% 

el Masnou-Teià 177.335 66 10 190.481 33 21 7% -50% 115% 1% 

Caldrà, per tant, fer un seguiment d'aquestes 
línies, per adequar l'oferta a la demanda en 
cas que sigui necessari. 
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Itineraris de baixa demanda 

Dins de les línies de baixa demanda, les que 
tenen més interès general per la important 
funció social que compleixen són les línies que 
donen servei tant a hospitals com a polígons 
industrials. Però aquests últims anys, amb la 
tendència positiva del transport públic, algunes 
d'aquestes línies, han passat a transportar més 
de 5 passatgers per expedició de mitjana. Tot i 
així, per seguir amb la metodologia de l'anterior 
pdM, s'inclouen en aquest apartat aquelles línies 
que donen servei a polígons o hospitals amb una 
demanda mitjana per expedició superior a 5. 

En el còmput global, en les línies que serveixen 
als polígons industrials, es pot observar un 
augment de la demanda generalitzat. L'oferta 
d'aquestes línies s’ha mantingut força estable, i 
tan sols 2 línies han patit ajustos en el nombre 
d'expedicions. 

 

De la distribució horària dels desplaçaments per 
al mes d'octubre de 2017, s'observa com les 
línies que donen servei als polígons tenen una 
estacionalitat molt marcada, amb uns pics de 
demanda molt pronunciats en les hores 
d'entrada i sortida dels treballadors. 

En qualsevol cas, aquests pics de demanda no 
superen, en general, els 20 passatgers per hora, 
de manera que, a priori, no tindrien problemes 
de saturació alguna. 

Pel que fa a les línies que donen servei a 
hospitals, s'observa un augment de la demanda 
generalitzat, a excepció de la línia Can Rull-
Hospital de Terrassa, que ha disminuït 
lleugerament el seu passatge. 

Aquest augment de la demanda, si que s'ha vist 
acompanyat en aquest cas, per un augment de 
l'oferta, tot i que l'oferta no ha incrementat al 
mateix ritme que la demanda. 

Com a conseqüència, els valors de demanda 
mitjana per expedició han augmentat (excepte 
en la línia de l'Hospital de Terrassa novament). 

Tot i això, de les gràfiques de distribució horària 
de la demanda per al mes d'octubre 2017, es pot 
extreure que la demanda es distribueix bastant 
homogènia al llarg del dia, amb algun petit 
sortint a primera hora del matí. 

Per tant, caldria assegurar-se, malgrat que els 
valors de demanda per hora no són molt 
voluminosos, que les primeres expedicions no 
pateixen problemes de saturació. 

A més, cal no oblidar la funció més social que 
tenen aquestes línies i que, per tant, són 
necessàries per oferir a tota la població una 
opció per desplaçar-se en transport públic a les 
tasques quotidianes. 

 

De les actuacions planificades en el PDI 2011-
2020, el carril bus-VAO de la B-23 seria al que 
major partit se li trauria, amb mes de 360 
expedicions diàries tan sols de les línies 
exprés (caldria afegir altres línies que passen 
pel corredor).  
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La mobilitat en transport públic 
ferroviari  

El sistema ferroviari analitzat en aquest estudi és 
el que està inclou dins del Sistema Integrat de 
Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) i 
en el que conviuen quatre operadors principals: 
TRAM, TMB, FGC i Renfe Operadora (a més 
d’altres operadors de mercaderies). El següent 
mapa presenta aquest sistema ferroviari en 
l’àmbit del SIMMB. 

La configuració del sistema ferroviari del SIMMB 
respon en bona part als condicionants 
determinats per l’orografia catalana, malgrat 
que s’ha de destacar que la seva organització 
formal respon més a les diferents categories de 
servei que presta. Així, s’ha de distingir entre: 

 Servei urbà: serveis de tipus metro i 
tramvia efectuats pels operadors TMB, 
FGC, i TRAM, que cobreixen Barcelona 
central i la seva conurbació, oferint un 
servei d’alta freqüència amb intervals de 
pas de 3 a 6 minuts i que té un 
desplegament al territori molt dens. 

 Servei suburbà i de rodalia: xarxa que 
pretén connectar Barcelona i 
l’aglomeració central amb la resta de 
l’RMB, com també algunes poblacions 
exteriors de l’RMB, amb freqüències de 
pas fixades entre 6 i 30 minuts depenent 
del corredor. Els operadors d’aquest 
servei son Renfe Operadora i FGC.  

 
 

Mapa 20. Xarxes ferroviàries en l’àmbit del SIMMB 
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 Serveis regionals i de llarg recorregut: 
serveis operats per Renfe Operadora que 
no són interns a l’RMB però que 
representen una part important del flux 
de tràfic ferroviari que la travessa i utilitza 
les seves infraestructures. 
 

 Servei de transport de mercaderies: el 
transport de mercaderies conforma una 
àmplia xarxa que està integrada per 
estacions pròpies i compartides amb les 
de viatgers, operada en bona part per 
Renfe, malgrat que FGC i altres 
operadors també té unitats de negoci en 
aquest terreny. 

 

L’anàlisi següent avalua la capacitat de la 
infraestructura actual per a acollir serveis 
ferroviaris per viatgers i la possibilitat de millorar 
els serveis actuals. La identificació dels colls 
d’ampolla i dels punts on és necessari realitzar 
actuacions de renovació i/o millora es realitza a 
partir de l’anàlisi de la capacitat actual de la 
infraestructura i del seu grau d’ús. 

Avaluació geogràfica del 
sistema ferroviari de viatgers 

El sistema ferroviari del SIMMB 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 corona metropolitana, en 
particular des dels corredors litoral i prelitoral i 
des del Vallès. 

L’única excepció en aquest sentit, la constitueix 
la línia de rodalies R-8 que uneix pel Vallès les 
estacions de Martorell i Granollers. En l’àmbit de 
la conurbació central de Barcelona, la línia 9 de 
metro també està contribuint a trencar aquesta 
concepció radial del sistema, tot i que encara no 
es compti amb el tram central de la línia. 

Analitzant la distribució de la població servida 
per les línies i estacions del sistema ferroviari 
amb una àrea d’influència de 1.000 m, Barcelona 
hi destaca per sobre de tot, creant soroll sobre 
la resta del territori, que mereix una anàlisi 
individualitzada. 

El Vallès Occidental és, després del Barcelonès, 
la comarca que millor queda servida pel que fa a 
població, gràcies en part a la xarxa d'FGC, que 
dona servei a una població densa i molt 
concentrada al voltant de les estacions. 

En canvi, la distribució de la població a les 
comarques servides per Renfe, és més irregular, 
especialment a les comarques del Garraf i l’Alt 

Penedès, on la xarxa travessa zones amb poca 
població pròxima a la infraestructura.  

En el cas del Baix Llobregat, el Maresme o el 
Vallès Oriental, la distribució de la població és 
més compacta al voltant de les estacions. 

S’observa la bona cobertura pel que fa a nombre 
d’estacions sobre el territori en casos com els de 
Terrassa o Sabadell, com també punts de la zona 
del Vallès (Barberà, Badia, Cerdanyola, 
Montcada i Reixac). Alguns d’aquests municipis 
disposen de xarxes de més d’un operador (cas 
de Terrassa amb FGC i Renfe), però també és 

important observar alguns municipis amb més 
d’una estació del mateix operador (sobretot 
d’FGC a la zona del Vallès, concretament a Sant 
Cugat del Vallès).  

Renfe disposa, a part de Barcelona, de cinc 
estacions a Montcada i Reixac, tres estacions a 
Sabadell, i dues estacions al Masnou, Terrassa, 
Cerdanyola del Vallès, Sitges, El Vendrell, 
Calafell, Castelldefels, l’Hospitalet, Mollet, 
Granollers i les Franqueses del Vallès.  

Mapa 21. Població situada a menys de 1.000, metres d’una estació 

 

Característiques de les 

infraestructures 
Encara queden trams dels diferents operadors 
en via única, com son els casos de la línia de 
FGC Llobregat-Anoia a les branques de 
Manresa i d’Igualada, o les línies R3 a Vic i R1 
pel Maresme. Aquestes línies segueixen 
limitant la capacitat del sistema ferroviari al 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona. 
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Mapa 22. Trams en via única de la xarxa de viatgers en l’àmbit del SIMMB 
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Evolució recent de l’oferta en 
modes ferroviaris 

Per tal de comparar de forma agregada 
l’evolució de l’oferta en els darrers anys, s’ha 
recopilat de la publicació estadística Transmet 
Xifres les dades relatives als cotxes·km i els trens 
que circulen en hora punta. 

Les dades analitzades mostren un descens 
general de l'oferta pel que fa a vehicles-km de 
gairebé el 3% respecte el 2011. No obstant això, 
el nombre de trens en hora punta ha crescut, 
però degut exclusivament al metro, ja que la 
resta d'operadors s'ha mantingut constant o fins 
i tot ha baixat. 

La tendència, però, sembla haver-se invertit en 
els darrers anys, ja que després d’haver-se reduït 
l'oferta en els anys de recessió, aquest últim any, 
a excepció de Renfe, tots els operadors han 
augmentat la seva oferta de vehicles-km. 

 

L'últim any, l'oferta de vehicles-

km es va incrementar més d'un 

2%. 

Evolució recent de la demanda 
en modes ferroviaris 

Al contrari que en el cas de l'oferta, l'evolució de 
la demanda per al conjunt de tots els operadors 
és positiva comparant amb l'any 2011, amb un 
augment de gairebé el 3%. 

L'increment al llarg d'aquests anys ha estat 
desigual per a cada un dels operadors. Així, el 
sistema que més ha crescut en percentatge és el 
tramvia, amb un 15,7%, consolidant-se com un 
mitjà de transport atractiu per als usuaris del 
transport públic. 

Per la seva banda, FGC i Renfe, també han vist 
augmentada la seva demanda al voltant d'un 5 i 
un 7%, respectivament. 

 

La demanda, en canvi, ha 

crescut un 3% en 2017 

Taula 57 i 58. Resum de l’oferta dels modes ferroviaris 

Operador 

2011 2017 Variació 
Cotxes 

km 

Variació 
Trens/HP Cotxes km*106 

Trens / 
HP  

Cotxes km*106 Trens/HP  

Metro 90,6 126 90,2 132 -0,4% 4,8% 

FGC 33,3 49 32,1 47 -3,6% -4,1% 

Renfe 105,9 36 101,3 36 -4,3% 0,0% 

Tramvia 2,8 23 2,6 23 -7,1% 0,0% 

Total 232,6 234 226,2 238 -2,8% 1,7% 
 

Operador 

2016 2017 Variació 
Cotxes 

km 

Variació 
Trens/HP Cotxes km*106 

Trens / 
HP  

Cotxes km*106 Trens/HP  

Metro 85,8 128 90,2 132 5,1% 3,1% 

FGC 31,5 49 32,1 47 1,9% -4,1% 

Renfe 101,6 36 101,3 36 -0,3% 0,0% 

Tramvia 2,5 23 2,6 23 4,0% 0,0% 

Total 221,4 236 226,2 238 2,2% 0,8% 

Taula 59 i 60. Resum de la demanda dels modes ferroviaris 

Operador 
2011 2017 Variació 

Viatgers Viatges Recaptació Viatges Recaptació 

Metro 389 227,81 390,4 258,99 0,4% 

FGC 80,6 65,45 84,3 77,02 4,6% 

Renfe 106,2 125,09 113,5 145,26 6,9% 

Tramvia 24,2 11,88 28 14,31 15,7% 

Total 599,9 430,23 616,2 495,59 2,7% 
 

 

Operador 
2016 2017 Variació 

Viatgers Viatges Recaptació Viatges Recaptació 

Metro 381,5 256,92 390,4 258,99 2,3% 

FGC 81,4 74,87 84,3 77,02 3,6% 

Renfe 108,3 138,68 113,5 145,26 4,8% 

Tramvia 26,8 14,03 28 14,31 4,5% 

Total 598 484,50 616,2 495,59 3,0% 

 

Les línies que compten amb majors 
problemes de saturació en hora punta a dia 
d'avui són: la línia del Vallès, les línies de 
metro L1 i L5 en els seus trams centrals, la línia 
del Trambaix, i trams més propets a 
Barcelona de la xarxa de Rodalies. 
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Intercanviadors 

A l’RMB es localitzen 101 intercanviadors i punts 
de correspondència que inclouen almenys un 
mode ferroviari. La major part d'ells estan situats 
en el conjunt urbà de Barcelona, o el que és el 
mateix, la primera corona tarifària. 

La consolidació del procés d’integració tarifària 
juntament amb l’increment del nombre de punts 
de correspondència, ha incrementat els fluxos en 
els intercanviadors, passant de 1.125.000 
intercanvis al any 2011, a 1.250.000 al 2018. 

 

La major part dels fluxos es 

produeixen dins de la primera 

corona tarifària, amb gairebé el 

99% del total de la demanda. 

Un xarxa robusta d’intercanviadors és una eina 
fonamental per crear així una xarxa de transport 
públic integrada. 

En els últims anys s'han inaugurat nous 
intercanviadors que multipliquen les possibilitats 
dels usuaris, creant així un major efecte de xarxa 
i cobertura territorial. 

A l'hora de planificar intercanviadors, però, cal 
minimitzar els temps de recorregut i de 
correspondència amb la resta de modes, de cara 
a no penalitzar als usuaris. Un bon exemple 

d'això és l'intercanviador de La Sagrera, amb 
més de 50.000 passatgers al dia i un temps de 
correspondència entre la línia 1 i la línia 5 de 
metro inferior al minut. En la banda oposada es 
troba el transbord de Passeig de Gràcia entre les 
línies 3 i 4 de metro, amb un temps de 
transbordament de 6 minuts. 

Aparcaments d’intercanvi 

Els aparcaments d’intercanvi (o de dissuasió) són 
una eina fonamental en la gestió de la mobilitat 
que busquen fomentar la intermodalitat i el canvi 
modal, del vehicle privat al transport públic, 
mitjançant estacionaments propers a les 
estacions de transport públic. 

A l’RMB es localitzen 107 estacions amb 
aparcaments vinculats a l’operador, dels quals 36 
estan associats a estacions d’FGC i 71 a 
estacions de Renfe Rodalies. En total, tots els 
aparcaments d’intercanvi de l’RMB sumen 
13.076 places. 

En relació a la seva distribució territorial, destaca 
que el 50% de les places es concentren a la 
segona corona tarifària de l’RMB (6.778 places).  

Per sobre de la primera corona, destaca també 
que la tercera corona compta amb major 
nombre de places que la primera, amb un 21% 
de l'oferta, respecte al 14% de la primera corona. 
A partir de la segona corona, a mesura que 
s'allunya del nucli urbà de Barcelona, l'oferta de 
places disminueix gradualment. 

 

En cas de restriccions 

temporals per episodis de 

contaminació, un 67,5% de la 

gent es plantejaria l’ús 

d’aparcaments de dissuasió 

En el cas de restriccions temporals per episodis 
de contaminació, un 67,5% de la gent es 
plantejaria l’ús d’aparcaments de dissuasió des 
d’on utilitzar el transport públic (park & ride), ja 
sigui a l´estació més propera o a l´entrada de la 

ciutat. 

 

Molts aparcaments de la xarxa d’FGC assoleixen 
el 100 % d’ocupació a les hores de major 
demanda. D’entre tots ells es poden destacar els 
de Sant Quirze (354 places), Sant Joan (180), Sant 
Andreu de la Barca (144), Martorell Central (116) 
i  Valldoreix (110), que assoleixen la saturació tot 
i disposen de més de 100 places. 

Aquestes dades, tornen a mostrar una necessitat 
d'una estratègia metropolitana, per dotar de 
major nombre de places a la gent que vol 
transbordar a les estacions de ferrocarril fora de 
l'àmbit urbà de Barcelona. 

Adaptació de les estacions del 
sistema ferroviari a PMR 

La xarxa de Metro està en un procés avançat 
d’adaptació a PMR mentre que la xarxa 
tramviària i d’FGC ja estan adaptades al 100%. 

A data de gener del 2019, la xarxa de Metro tenia 
un 94% de les estacions adaptades i una en 
obres. Resten 8 estacions (5%) no iniciades. 

El conjunt de les estacions de l’RMB gestionades 
per Renfe i Adif estan sent progressivament 
adaptades a mida que es realitza la seva 
remodelació i millora integral. Actualment, al 
voltant d’un 70% de les estacions es troben ja 
adaptades 

 

Les xarxes d'FGC i Tram estan 

100% adaptades, Metro al 

94%, i Renfe al 70% 

Aquestes dades fan reflexionar en la 
necessitat d'una estratègia metropolitana per 
estar preparats davant d'aquests episodis, 
reforçant l'oferta d'aparcaments en la primera 
i segona corona, que és on la gent estaria 
disposada a realitzar l'intercanvi modal. 
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Mapa 23. Aparcaments de dissuasió 
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Diagnosi de les xarxes 
ferroviàries 

Tot i que la oferta de la xarxa ferroviària compta 
amb una bona distribució al llarg del territori i 
una bona accessibilitat a la majoria de les 
capitals de comarca del SIMMB, sovint les 
carències del sistema ferroviari venen de la falta 
de competitivitat en temps de viatge i no tant de 
les freqüències de les diferents línies.  

Analitzant el temps de viatge des de les capitals 
al centre de Barcelona (calculat com la mitjana 
entre els temps a Plaça Catalunya, Plaça Espanya 
i Sants) tant en tren com en cotxe, s’observa com 
des d’algunes comarques el temps en tren es 
poc competitiu en front del cotxe, amb temps de 
viatges per sobre del 30% respecte al vehicle 
privat (en flux lliure). 

Però, si es considera el temps de viatge per 
accedir al aeroport de Barcelona, aquestes 
percentatges encara creixen de manera mes 
preocupant. Tot i que la connexió des del centre 
de Barcelona amb l’aeroport es prou bona, des 
de les capitals de comarca el temps en transport 
públic es considerablement superior al del 
vehicle privat, amb percentatges per sobre del 
50% en la majoria dels casos, arribant a prop del 
70% en alguns casos. 

A favor del tren, cal dir que tot i no ser en moltes 
ocasions competitiu en temps de recorregut 
amb altres mitjans de transport (com el vehicle 
privat), al seu favor juga la fiabilitat del sistema. 
La regularitat en els seus temps de viatge, ja que 
no es veuen afectats, generalment, al llarg del 
dia (excepte per incidències tècniques), i pot, 
per tant, assegurar amb bastant certesa el 
compliment dels seus horaris. Això no passa 
amb el vehicle privat, o els autobusos 
interurbans en els accessos a Barcelona, ja que 
en funció del trànsit i del moment del dia, poden 
veure incrementat el seu temps de viatge 
notablement. 

Xarxa de Metro 

En els darrers anys, la xarxa de metro ha tingut 
una expansió notable que, de fet, ha captat la 
majoria de les inversions que s’han fet en 
transport públic, amb la construcció de la L9. 

L'oferta de veh-km no ha augmentat respecte al 
2012, però territorialment si que ho ha fet, amb 
el 16% més de longitud de xarxa i un 10% més 
d'estacions, causats íntegrament per la L9. 

Tot i l’increment de la xarxa de metro en els 
darrers anys, aquest no ha servit per 
descongestionar alguns dels trams més 
congestionats. Aquests es troben principalment 
en els trams centrals de les línies 1 i 5 del metro, 
que són les que més passatgers transporten. 

La posada en servei del tram central de la línia 9 
del metro pot ajudar a descongestionar aquest 
trams, ja que podrà absorbir part dels fluxos 

Llobregat-Besós (i viceversa) que es produeixen 
a la zona central del continu urbà de Barcelona. 

Tot i això, la possibilitat d’aplicar restriccions al 
vehicle privat, com per exemple, les mesures 
estructurals vinculades a la millora de la qualitat 
de l’aire, poden fer augmentar la pressió en 
aquesta trams més congestionats, que per tant 
seran els que caldrà reforçar de forma prioritària. 

La resta de línies presenten nivells de saturació 
inferiors, però que caldrà analitzar de forma 
continua el seu comportament davant els 
increments de demanda anteriorment 
esmentats. 

 

  

Taula 61. Temps de viatge entre les capitals de comarques i Barcelona/Aeroport en tren i cotxe (vermell en HP) 

Comarca Capital 

Tren (min) Cotxe (min) Variació 

Barcelona 
Centre  

Aeroport  
Barcelona 

Centre  
Aeroport  

Barcelona 
Centre  

Aerop

Alt Penedès Vilafranca del Penedès 72 112 51 (+10’/15’) 41 -29% -63%

Anoia Igualada 89 140 51 (+15’/20’) 42 -43% -70%

Bages Manresa 89 128 59 (+5’/10’) 52 -34% -59%

Baix Llobregat San Feliu de Llobregat 23 51 22 (+10’/15’) 16 -6% -69%

Berguedà Berga 163 182 78 (+5’) 72 -52% -60%

Garraf Vilanova i la Geltrú 56 54 46 (+5’) 29 -18% -46%

Maresme Mataró 59 89 41 (+10’/15’) 42 -30% -53%

Moianès Moià 105 174 70 (+10’/15’) 67 -34% -61%

Osona Vic 84 121 67 (+5’/10’) 66 -20% -45%

Vallés Occidental Sabadell 51 77 39 (+10’/15’) 36 -24% -53%

Vallés Occidental Terrassa 56 98 37 (+15’/20’) 32 -35% -67%

Vallés Oriental Granollers 58 79 46 (+5’/10’) 43 -20% -46%

L’entrada en servei de la nova plataforma 
d’ample UIC al Corredor Mediterrani suposa 
una gran oportunitat per a alliberar 
circulacions i destinar els solcs lliures a 
potenciar serveis exprés (menys parades, 
temps de recorregut més competitiu) o crear 
alguns serveis directes que interconnectin el 
SIMMB més enllà de les relacions centrals 
amb Barcelona. 
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Xarxa de FGC 

El servei d’FGC és un servei d’elevada qualitat i 
ben valorat per els usuaris. L’any 2017, les línies 
del Vallès i del Baix Llobregat d’FGC van 
transportar 84,3 milions de passatgers, una 
demanda que ha experimentat un increment del 
4,6 % des de l’any 2011. Aquest augment de 
passatgers no es deu al augment d’oferta de 
vehicles-km (de fet va disminuir un 3,6%) , sinó 
que és el resultat de diverses actuacions de 
millora del servei i la posada en servei de nous 
quilòmetres de via (perllongaments a Terrassa i 
Sabadell), que n’han incrementat l’àrea 
d’influència. 

Els serveis d’FGC disposen d’uns indicadors de 
puntualitat i de compliment de l’oferta 
programada molt elevats, per la qual cosa 
suposa un sistema molt fiable en el que els 
usuaris confien. 

Pel que fa les condicions de les estacions, des 
d’FGC s’ha fet un esforç per millorar 
l’accessibilitat de les estacions, de manera, que 
avui dia, el 100% d’elles són accessibles. 

Amb tot, les línies metropolitanes d’FGC 
presenten una sèrie de qüestions que caldria 
resoldre: 

La principal disfunció del Metro del Vallès és la 
manca de capacitat del tram urbà comprès entre 
Gràcia i Plaça Catalunya perquè hi conflueixen 
tots els serveis d’aquesta xarxa. Aquest 
problema podria solucionar-se en el cas de 
construir un segon túnel directe entre Barcelona 
i Sant Cugat que permetés segregar els serveis 

de caire més urbà (L6, L7 i S5) dels serveis de 
caràcter més comarcal (S1, S2, S6 i S7). A la línia 
Llobregat-Anoia, la principal disfunció segueix 
sent la falta de capacitat provocada per els trams 
en via única. 

Xarxa de tramvia 

Una de les principals característiques del sistema 
de transport públic, la fiabilitat, suposa un factor 
determinant a l'hora de triar un mitjà de 
transport o un altre. Per aquest motiu, el tramvia, 
és considerat com un dels mitjans més atractius 
entre la població, i fruit d'això és l'evolució de la 
demanda que any rere any s'ha vist 
incrementada fins arribar l’any 2017 a 
sobrepassar els 28 milions de passatgers.  

Tot i comptar amb una bona imatge i ser un dels 
mitjans de transport més atractius per als usuaris, 
el servei presenta alguns aspectes que cal 
millorar, sobretot pel que fa a la velocitat 
comercial, per tal de guanyar competitivitat 
respecte altres modes (la velocitat comercial en 
contes de tenir una evolució positiva, ha 
disminuït lleugerament des dels seus valors 
inicials).  

Una altra de les disfuncions del sistema i que 
impedeixen el desenvolupament d'una xarxa 
tramviària robusta i compacta, és la manca de 
connexió (Trambaix-Trambesòs) pel centre de 
Barcelona.  

 

 

Xarxa de Renfe 

Pel que fa als serveis de Rodalies de Catalunya, 
gestionats per Renfe operadora, que donen 
servei a les set comarques de l’RMB més les del 
Baix Penedès, la Selva, el Bages i Osona amb la 
prolongació fins al Ripollès i la Cerdanya a la línia 
R-3, les possibilitats de millora de l’oferta de 
serveis venen molt condicionades pel 
compliment del Pla de millora de les 
infraestructures dels serveis de Rodalies de 
Catalunya que es va comprometre a implantar 
l’Administració General de l’Estat i que es troba 
molt endarrerit en la seva execució. 

La principal disfunció que presenta la xarxa és la 
manca de capacitat especialment en el tram 
central (túnels passants de Barcelona). L’altra 
limitació important és la dels trams de via única 
que limiten la capacitat: Arenys de Mar-Maçanet, 
Montcada-La Garriga-Vic i el ramal Sants-
Aeroport. 

En el curt termini s’està treballant per 
incrementar la seguretat, la fiabilitat i la millora 
de la qualitat del servei mitjançant actuacions 
sobre la xarxa amb baix cost d’inversió i un 
termini d’execució inferior a un any, que 
permetin millorar significativament els serveis.  
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Càlcul de l’Índex 
d’Accessibilitat en transport 
públic 

 

Anàlisi de la situació actual de 
l’accessibilitat i qualitat del servei de 
transport públic 

Conèixer la situació actual de l’accessibilitat al 
transport públic permetrà a l’ATM aplicar 
mesures per tal de regular el sistema i afavorir 
aquelles àrees que obtinguin pitjors resultats.  

Es podran aplicar polítiques de regulació 
d’aparcament, justificació d’una possible 
implantació de peatges urbans o altres mesures 
d’afavoriment del transvasament modal cap al 
transport públic. 

Per tal d’obtenir uns resultats que reflecteixin la 
realitat, es realitza una actualització del procés 
metodològic de l’índex d’accessibilitat que 
pugui incloure nous aspectes com: 

 Intermodalitat 

 Cobertura territorial dels carrils bicis 

 Velocitat comercial de les línies 

 Connexió amb els nuclis de major 
població, etc. 

 

 

 

 

Mapa 24. Àmbit de l’estudi 

 

Es realitzarà l’estudi  en el territori considerat al 
nou pdM (RMB + Anoia, Berguedà, Osona, 
Moianès i Bages) 

 

 

 

Benchmarking 

L’Índex d’Accessibilitat en TPC (IATPC) que 
s’adopta en aquest estudi està basat en l’índex 
proposat per “Transport for London” (PTAL); es 
tracta d’una avaluació de l’accessibilitat a la 
xarxa de transport públic, segons el temps 
d’accés a peu i la disponibilitat del servei. Una 
àrea tindrà un millor PTAL si: 

 Els temps d’accés caminant a les 
estacions són baixos. 

 Disposa d’un major nombre 
d’expedicions. 

 Si hi ha estacions de tren properes. 

  

 L’índex considera l’oferta del servei en 
termes de freqüència, calculant un temps 
d’espera mitjà a cada PTAP i un factor de 
seguretat per a cada mode. 
 
Figura 82. Portal pel càlcul de l’indicador PTAL de TfL 
(London) 

 
 

 

S’han estudiat altes índexs desenvolupats per tal 
de completar el IATPC: 

 Model ICON: determina la utilitat que 
proporciona el node més proper a 
l’usuari mitjà i la diferència entre la utilitat 
ideal buscada i la utilitat real obtinguda 
en el node 

 Structural accesibility layer (SAL): analitza 
quina és la cobertura d’accés a diferents 
tipus d’activitats donada pels diferents 
modes de transport, considerant un 
temps i preu de viatge límit 

 Public Transport and Walking access 
index (PTWAI): L’objectiu és obtenir un 
mapa que identifiqui quines són les àrees 
amb millor accessibilitat a un conjunt 
d’activitats 

 Spatial Network analysis for multimodal 
urban transport Systems (SNATMUS): 
informa d’una forma estratègica de la 
relació de la xarxa del transport i el ús del 
sòl 

 Principals tasques 
L’adquisició, tractament i modelització de 
la informació de base. 
La creació de l’índex d’accessibilitat en 
transport públic al conjunt de l’àmbit del 
nou pdM 

Aspectes al PTAL a millorar pel 

IATPC 
 
Només contempla l’accés caminant. 
Pel mode de transport es contempla la 
fiabilitat i nombre d’expedicions. 
No s’avalua les transferències 
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Metodologia 

El IATP per cada unitat de treball és el sumatori 
total de l’accessibilitat als diferents modes de 
transport públic en funció de la tipologia 
d’accés. 

Es consideren tres modes d’accés: 

 A peu: és la que es valora més 

 Bicicleta 

 Vehicle privat: si es disposa de  P&R 
 

Figura 83. Procés de càlcul accessibilitat d'una línia 

 

 

 

Per cada mode d’accés, 

es suma l’accessibilitat a tots 

els modes de transport 

S’avalua: 

 El mode de transport: Els modes 
ferroviaris (metro, tramvia i tren) generen 
més nivell d’accessibilitat que una línia 
d’autobús. 

 La velocitat comercial: velocitats més 
altes milloren la connectivitat. 

 El nombre d’expedicions: El nivell 
d’accessibilitat d’un punt incrementa 
amb el nombre d’expedicions. 

 Connectivitat directa amb el CUCB o 
amb les destinacions principals del 
municipi. 

 Població servida: reflexa la importància 
territorial de la línia.  

 

 

Sistema de geoprocessament 

L’eina per realitzar l’estudi és el software ArcGIS, 
mitjançant les eines d’anàlisi de xarxes  (network 
analyst), es calcula l’accessibilitat de qualsevol 
punt del territori, en aquest cas, punts 
residencials i d’activitat econòmica, a una parada 
de transport públic. 

Amb l’eina “service area” es defineix aquest 
camí mínim d’accés per cadascun dels modes 
(peu, bici, cotxe). El resultat es presenta sobre el 
viari i sobre àrees d’igual distància (isopletes), 
obtenint així un valor de distància d’accés de 
cada àrea de servei. Aquesta distància per cada 
àmbit d’influència de cada parada ens donarà 
l’IATPC de cada MUC. 

 

Figura 84. Exemple de resultat del càlcul del service 
area 

 

 

 

S’establiran 6 graus d’accessibilitat (d’A a F). El 
límit entre cada rang d’accessibilitat es calcula a 
partir de la comparativa quantitativa entre els 
propis resultats obtinguts. 

 

Taula 62. Proposta resum resultats 

 

 

 

  

Municipi Accessib. 
Pobl. 

(hab.) 

Equip 

(nombre) 

Act.Econ. 

(m2 sól) 

Terrassa 
A: molt bona 

accessib. 

(absolut) 

i (%) 

(absolut) i 

(%) 

(absolut) 

i (%) 

Terrassa 
B: bona 

accessib 

(absolut) 

i (%) 

(absolut) i 

(%) 

(absolut) 

i (%) 

Terrassa 
C:accessib. 

acceptable 

(absolut) 

i (%) 

(absolut) i 

(%) 

(absolut) 

i (%) 

Terrassa 
D: accessib. 

millorable 

(absolut) 

i (%) 

(absolut) i 

(%) 

(absolut) 

i (%) 

Terrassa 
E: accessib. 

deficient 

(absolut) 

i (%) 

(absolut) i 

(%) 

(absolut) 

i (%) 

Terrassa 
F: sense 

accessib.  

(absolut) 

i (%) 

(absolut) i 

(%) 

(absolut) 

i (%) 

Temps d’accés 
 
El temps màxim considerat per la 
cobertura territorial dels modes d’accés 
és de 20 min 
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 La mobilitat en transport 
privat motoritzat  

 
La xarxa viària és la que dona el suport al 
transport públic per carretera i al vehicle privat. 
Aquesta es classifica segons la seva funcionalitat 
i la seva gestió és diversa entre administracions.   

Classificació de la xarxa viària 

A nivell funcional, la Generalitat classifica la xarxa 
viaria en tres categories: 

Xarxa Bàsica: És la que serveix de suport al 
trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància 
i inclou també les vies intercomarcals i 
intracomarcals d'especial importància viària. 
Inclou igualment la xarxa arterial, integrada per 
les vies segregades d'accés als nuclis de 
població que, passant totalment o parcialment 
per zones urbanes, tenen com a funció 
compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas. 
Dins de la Xarxa Bàsica es distingeixen dos 
grups: 

 Autopistes i Autovies autonòmiques. 

 Xarxa Bàsica convencional. 

La xarxa d’autopistes i vies d’alta capacitat 
canalitza els trànsits de llarg recorregut i de pas 
per Catalunya i bona part de les relacions 
interurbanes. Compta amb 1.655 km que 
representen aproximadament un 14% del total 
de les carreteres catalanes en nombre de 
quilòmetres. 

Xarxa Comarcal: És la que serveix de suport al 
trànsit generat entre les capitals comarcals i els 

principals municipis i nuclis de població i activitat 
de la mateixa comarca o de comarques 
limítrofes, al trànsit generat entre cadascun 
d'aquests centres i a la connexió de aquests 
nuclis amb itineraris de la Xarxa Bàsica. 

Xarxa Local: És la que serveix de suport al trànsit 
intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que 
faciliten l'accés als municipis i nuclis de població 
i activitat no situats sobre les xarxes bàsica i 
comarcal, i comprèn totes les carreteres que no 
figuren en la Xarxa Bàsica ni a la Comarcal. 

Dins dels nuclis de població, la xarxa es 
completa amb les vies urbanes. 

Tarificació de la xarxa: Peatges 

La modalitat més comuna és la concessió en 
règim de peatge explícit. En aquest cas, 
l’Administració adjudica la construcció i 
explotació d’una via, assumint el concessionari 
tots els costos associats a la mateixa, a canvi del 
dret a percebre una retribució directa per part 
dels usuaris durant un nombre limitat d’anys. 

Una altra modalitat és la concessió en règim de 

peatge a l’ombra. La particularitat d'aquesta 
modalitat és que no és l’usuari qui paga sinó que 
és directament l’Administració la que retribueix 
el concessionari en funció del nombre de 
vehicles que transcorren per la via. 

Mapa 25. Trams lliures de peatge 

 

El model tarifari vigent genera una sèrie de desequilibris i ineficiències sobre el conjunt del sistema de mobilitat català. Els desequilibris en bona part són fruit de la 
coexistència de territoris amb vies d’alta capacitat gratuïtes amb d’altres que són de peatge, però també per la definició de corredors amb vies de peatge i alhora, en 
paral•lel, carreteres convencionals gratuïtes. D’altra banda, en la mateixa xarxa viària de vies de peatge, s’hi troben distorsions en el preus, fruït de diverses polítiques 
de descomptes. 
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Per raons diverses i en virtut dels diferents 
contractes amb les concessionàries, a la xarxa 
d’autopistes de peatge existeixen determinats 
trams on els moviments interns o, fins i tot, tots 
els moviments, estan exempts de pagament del 
peatge. 

El trànsit  

Si bé és cert que els anys 2013-2018 han mostrat 
una definitiva recuperació davant de la recessió 
que s'havia produït en el període anterior (2007-
2012), aquesta recuperació no s'ha fet realment 
efectiva fins que s'han assolit nivells semblants 
als de prèvia crisi econòmica. 

Així, els nivells d'atur tant a Barcelona, com en el 
conjunt de Catalunya, tornen a assemblar als de 
l'any 2008, just quan començava la crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitats de trànsit 

La tendència dels últims anys s'ha invertit 
respecte al període anterior del pdM, i la xarxa 
viària ha estat un dels principals agents en notar-
ho. 

 

 

Les dades d'intensitat de trànsit de les principals 
carreteres, mostren una tendència creixent molt 
marcada des de fa uns anys. 

L'increment des de 2103 

de les intensitats de trànsit de 

les principals vies de l'RMB han 

crescut entre un 5% i un 15%, i 

entre un 2% i un 4% tan sols per 

a l'últim any 

 

Veh.km 

El trànsit a la Regió Metropolitana de Barcelona 
pel que fa a vies interurbanes va ser de 59,7 
milions de vehicles-km a l'any 2017, dels quals, 
gairebé un 93% (55,3 milions d'veh-km) van ser 

L'augment del poder adquisitiu de les 
persones té conseqüències en les pautes de 
mobilitat, així com en la possessió de vehicles 
privats, i així es fa notar en la matriculació de 
vehicles, on les dades reflecteixen un repunt 
notable al llarg dels últims anys. 

Figura 85. Evolució de les IMDs 
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Taula 63. Evolució del vehicles kilòmetres 

  Veh x km (dia) 2010 Veh x km (dia) 2017 Variació 2010-2017 

  VL 

4 o més carrils 32.197.582 40.267.440 25,1% 

Resta 13.190.358 15.113.457 14,6% 

Total 45.387.940 55.380.897 22,0% 
    

  Veh x km (dia) 2010 Veh x km (dia) 2017 Variació 2010-2017 

  VP 

4 o més carrils 3.455.434 3.621.416 4,8% 

Resta 1.107.720 743.278 -32,9% 

Total 4.563.154 4.364.694 -4,3% 
    

  Veh x km (dia) 2010 Veh x km (dia) 2017 Variació 2010-2017 

  VT 

4 o més carrils 35.653.016 43.888.856 23,1% 

Resta 14.298.078 15.856.735 10,9% 

Total 49.951.094 59.745.591 19,6% 
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fruit de vehicles lleugers, i la resta, una mica més 
de 4 milions de veh-km, a vehicles pesats5. 

Aquests valors, confirmen la tendència creixent 
de l'economia dels últims anys, que s'ha traduït 
en un increment notable dels vehicles a les 
carreteres. 

 

Entre 2010 i 2017, el trànsit ha 

tingut un increment global de 

gairebé el 20% per al global de la 

xarxa  

Per tipologies, els vehicles lleugers, han 
augmentat un 22% respecte a l'any 2010. Els 
vehicles pesats han incrementat els veh-km en 
les vies de més de 4 carrils, però, en el còmput 
global, han baixat un 4%. 

 

 

 

 

 

                                                   

5Els vh-km per l’any 2017 són estimacions provisionals per 
manca de dades de comptatges definitives.  

Mapa 26. Intensitat diària de trànsit 
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Fiabilitat de la xarxa viària 

Entenem per fiabilitat del sistema la possibilitat 
de que qualsevol infraestructura funcioni 
correctament. 

La fiabilitat del sistema ferroviari és bastant 
bona, a causa de que no comparteix la 
infraestructura amb altres modes de transport i 
no es generen embussos sobtats. 

No és el cas de la xarxa viària, en què sovint es 
produeixen retencions a les vies de més 
afluència de trànsit. Aquesta saturació produïda 
majoritàriament pels vehicles privats, afecten de 
manera directa en el transport públic en autobús 
que comparteix la infraestructura amb els 
vehicles privats.

 

Segons dades del Servei Català de Transit, que 
mesura les velocitats espai-temporals per via i 
sentit en els accessos a Barcelona, es detecten 
els punts més propensos a patir embussos, i per 
tant on els busos poden quedar atrapats, 
perjudicant així el temps de recorregut dels 
usuaris del transport públic. 

A continuació es mostra el tipus de gràfic de què 
es pot extreure aquesta informació. En aquest 
cas, el gràfic pertany a la C-31 Nord en sentit 
entrada.

 

En el següent mapa, que és un reflex de totes 
aquestes gràfiques sobre la xarxa viària, es pot 
veure el percentatge de reducció de la velocitat 
respecte la senyalitzada per a cada tram, la qual 
cosa identifica els punts més propensos a patir 
embussos.  

Així, els accessos pel corredor de la B-23 / AP-7 
/ AP-2, l'entrada per la C-32 i C-31 Nord, la C-58 
o la C- 16, són els punts més complicats de la 
xarxa. 

Figura 86. Evolució de la velocitat en espai i temps a la C-31 

De tots els corredors, l'únic que compta amb 
carril bus és la C-58. Per tant, per millorar la 
fiabilitat del transport públic per carretera, és 
urgent reservar carrils per als autobusos en els 
principals accessos a Barcelona, per tal que 
aquests no pateixin una pèrdua de temps en 
segons quins moments del dia.  
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Mapa 27. Percentatge de reducció de la velocitat respecte a la velocitat senyalitzada per tram 
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 La mobilitat de les 
mercaderies  

 

Evolució respecte el pdM 2013-
2018 

Introducció 

El pdM 2013-2018 s’estructurava en Eixos 
d’Actuació, Mesures i Accions. Concretament el 
pdM 2013-2018 incloïa 366 accions, que 
s’agrupaven en 75 mesures estructurades en 9 
Eixos d’actuació. 

L’eix d’actuació 6 (EA 6 - NOVES 
INFRAESTRUCTURES EN EL MARC D’UN 
SISTEMA LOGÍSTIC MODERN) era el que 
s’ocupava de la millora de les infraestructures i 
de la gestió del conjunt del sistema de transports 
amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència del 
sistema logístic i afavorir la seva competitivitat i 
la sostenibilitat ambiental. 

Les mesures recollides al pdM 2013-2018 en 
relació a les infraestructures del sistema logístic 
tenien incidència especial en l’objectiu 
d’incrementar l’eficiència del sistema de 
transports, ja fos a través del transvasament 
modal cap als modes més sostenibles, en aquest 
cas el ferroviari, o per millores en la gestió i 
optimització dels desplaçaments i la qualitat del 
sistema. 

Tanmateix, atès que es preveia que la mobilitat 
en camió i furgoneta es mantindria majoritària en 
els anys successius, la incorporació de les noves 

tecnologies en la gestió de la mobilitat era un 
dels elements clau en aquest eix. Les noves 
tecnologies contribueixen a la millora de la 
informació disponible sobre les infraestructures i 
permet una gestió més eficient del sistema.  

Entre d’altres, la incorporació de les noves 
tecnologies en la gestió de la mobilitat 
contribueixen també a l’increment de la fiabilitat 
en els temps de viatge, la millora de la 
informació dels conductors i, potencialment, a la 
millora de la càrrega mitjana transportada. Així, 
es perseguien objectius vinculats a la moderació 
del consum i, en general, a la reducció de la 
contribució del sistema de mobilitat al canvi 
climàtic i a la contaminació atmosfèrica. 

Concretament, les mesures proposades a l’EA 6 
del pdM 2013-2018 eren les següents: 

 6.1 Creació de la taula del sistema 
logístic de la RMB 

 6.2 Noves actuacions i infraestructures 
per a la modernització i millora del 
transport de mercaderies 

 6.3 Promoure sistemes d'informació i 
senyalització per a vehicles pesants 

 6.4 Desenvolupar mesures d'optimització 
de l'activitat logística 

 6.5 Xarxa d’aparcament de vehicles 
pesants 

 6.6 Harmonitzar determinats aspectes de 
la normativa i gestió local de les 
mercaderies 

 6.7 Altres actuacions per a la 
modernització del sistema logístic 
 

Grau d’execució de les mesures  

A continuació s’ha resumit el grau de 
desenvolupament i execució de cadascuna de 
les mesures proposades a l’eix d’actuació 6 del 
pdM 2013-2018. 

EA6.1. Creació de la Taula del Sistema Logístic 

La creació de la Taula del 

Sector Logístic (TSL) ha estat 

una de les principals fites 

durant el període de vigència 

del pdM 2013-2018 en el sector 

de les mercaderies 
 

La TSL ha millorat i dinamitzat el recolzament, la 
col·laboració i la participació dels diferents 
agents implicats en les propostes de gestió del 
transport de mercaderies. La TSL connecta el 
marc de planificació existent (pdM 2013-2018, 
Pla d’Actuació de la Millora de la Qualitat de 
l’Aire i l’Observatori de la Logística) amb 
representants dels principals agents implicats 
(Administracions, Operadors i consorcis públics, 
i Associacions i el món Empresarial) per tal de 
crear Grups de Treball que contribueixin a assolir 
els seus dos objectius principals: 

 Donar racionalitat al sector de les 
mercaderies a nivell metropolità amb una 
visió integral. 

 Donar resposta als impactes del sector 
logístic sobre el medi ambient i la 
mobilitat. 
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Figura 87 La Taula del Sector Logístic (TSL) 

 

Les principals actuacions realitzades i fites 
assolides en el període de vigència del pdM 
2013-2018 han estat les següents:  

 Al 2015 es van iniciar els treballs entre 
l’ATM i la DGTM per a la creació i 
organització de la Taula del Sector 
Logístic, la sessió inaugural de la qual es 
va celebrar el 28/06/2016.  

 Des de la seva creació la TSL s’ha 
organitzat en tres grans eixos de treball, 
sobre els quals ja s’han constituït els 
diferents Grups de Treball:  

 

 

- Grup 1. Distribució Urbana de 
Mercaderies (DUM). 

- Grup 2. Infraestructures per a 
vehicles pesants. 

- Grup 3. Plataforma integral 
tecnològica d’informació. 

 Al 2016 es van iniciar els treballs dels 
diferents Grups de Treball. La sessió 
inicial va tenir lloc el dia 30/09/2016, i a 
partir d’aquest moment s’han realitzat 
diverses trobades i reunions dels 
diferents grups de treball.  

 El 29 de maig del 2017 es va reunir la TSL 
per posar en comú diferents estudis duts 
a terme pels diferents subgrups i 
membres que la integren. 

Finalment, cal posar en valor les línies de treball 
– i els diferents estudis específics que se n’han 
derivat –que s’han impulsat en el període 2013-
2018 sota el paraigües de la TSL. Per exemple, el 
Grup de Treball sobre DUM (Grup 1) ha 
promogut els següents subgrups o línies de 
treball: 

 Potenciar la renovació del parc, 
incentivar l’adhesió al distintiu de 
flotes i promoure la conducció eficient. 
Impulsor: DGQA (TES) 

 Treballar en la harmonització de les 
ordenances municipals. Impulsor: 
DGTM+ATM. Concretament, les tasques 
realitzades en aquest subgrup han estat: 

- Anàlisi previ de les Ordenances 
Municipals (OM) en l’àmbit de la 
DUM a grans ciutats nacionals i 
internacionals. 

- Anàlisi de les OM sobre la DUM a 
municipis catalans. 

- Llibre Blanc de la DUM. 
 Sistemes de distribució nocturna 
silenciosa i no contaminant. Impulsor: 
Ajuntament de Barcelona (Mobilitat) 

 Distribució d’última milla en vehicles 
eficients. E-commerce i pack stations. 
Estudiar sistemes de regulació horària 
estenent les bones pràctiques 
existents. Impulsor: Fundació Fòrum 
Ambiental+BCL+AMB 

 

 

Figura 88 Iniciatives promogudes per la TSL 

Distintiu de flotes 

 

Distribució nocturna 

 

Pack station 

 

Llibre Blanc de la DUM

 

  

GRUP 1

DUM

Impulsor: DGTM

GRUP 2

Infraestructures per a

vehicles pesants

Impulsor: CIMALSA

GRUP 3

Plataforma integrat

tecnològica d’informació

Impulsor: BSM

Observatori de la logística

Impulsor: CIMALSA

Pla Director de la Mobilitat de la

RMB (pdM) 2013-2018
Impulsor: ATM 
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consorcis públics
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Pla d’Actuació de la

Millora Qualitat Aire
Impulsor: DGQA 

OBJECTIUS

M
A

R
C GRUPS DE TREBALLS

AGENS IMPLICATS

Acord Polític per a la millora de la 

qualitat de l’Aire a la conurbació 

de Barcelona (març 2017)

Impulsor: Diversos agents 
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EA6.2. Noves actuacions i infraestructures per a 
la modernització i millora del transport de 
mercaderies 

Aquesta mesura proposava seguir impulsant 
projectes d'adaptació de la xarxa ferroviària 
d'ample de via UIC i ibèric per incrementar el 
transport de mercaderies per ferrocarril, 
prioritzant aquestes actuacions a l’àmbit de 
l’RMB (nou accés ferroviari al Port de Barcelona, 
ampliació de la capacitat de la línia Tarragona – 
Castellbisbal i 3r. carril d'ample UIC entre Súria i 
Martorell).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 28.  Actuacions previstes al pdM 2013-2018 

L’EA6.2 establia que cal accelerar aquells 
projectes que maximitzin la contribució del 
ferrocarril en el transport de mercaderies, 
assolint un desplegament de les noves 
infraestructures i terminals ferroviàries de la RMB 
ordenat i consensuat amb totes les 
administracions i agents implicats. 

Concretament, les actuacions de l’EA6.2 que 
s’han dut a terme en el període 2013-2018 són 
les següents: 

 

 

 Increment de les freqüències del servei 
de tren de transport de vehicles de SEAT  
entre Martorell i Port de BCN 
(Autometro) i servei de tren de transport 
de peces de SEAT entre les factories de 
Martorell i Zona Franca (Cargometro) – 
FGC.  

 Realització de l’estudi “Competitivitat i 

reptes estratègics de les empreses 

relacionades amb el transport de 

mercaderies per carretera a Catalunya” 

(2015). D’aquest estudi se n’ha derivat la 
creació d’un Cluster de Mercaderies. 

 Nous accessos ferroviaris al Port de 
Barcelona: fase de projecte constructiu 
per part del Ministeri de Foment i el Port 
de Barcelona, llevat de les obres de les 
vies d’accés i expedició-recepció que 
han estat licitades enguany pel Port de 
Barcelona. 

 Al 2015 es va adjudicar al Port el 
carregador ferroviari per a terminals 
químiques. Licitació del nou accés viari i 
ferroviari al moll Álvarez de la Campa. 

 Implantació de l’ample de via mixt al 
corredor Vila-seca – Nus de Castellbisbal: 
les obres van ser adjudicades l’any 2013 
per Adif i en el moment actual estan en 
curs. L’actuació inclou la recuperació de 
l’antic túnel de Martorell que dotaria de 
més capacitat al tram Martorell-Nus de 
Castellbisbal. 

 Diferents estudis realitzats durant el 2017 
sobre tendència del comerç electrònic i 
de proximitat, l’estat de les regulacions 
urbanes, i anàlisis del sector transportista 
de Catalunya. 

 En la reunió de la TSL del 2017 
s’estableixen els objectius del Grup 2 – 
Infraestructures per a vehicles pesants, 
que es centraran en la millora de les 
infraestructures de circulació i serveis, de 
la xarxa d’aparcaments, i en la realització 
d’una estratègia de millora de la 
senyalització i d’accessibilitat als nodes 
logístics i als diferents PAE. 
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De fet, la irrupció i l’auge del comerç electrònic 
en els darrers anys ha fet que l’entorn urbà 
també passi a ser objecte d’estudi en relació a 
les necessitats d’infraestructures dedicades al 
transport de mercaderies.  

En aquest sentit, l’ATM i RailGrup han impulsat 
un estudi per analitzar les possibilitats 
d’implantació d’una terminal multimodal que 
integri el transport ferroviari de mercaderies 
amb la distribució urbana d’última milla. Aquesta 
iniciativa s’inspira en una bona pràctica de la 
ciutat de París (França), en què l’antiga estació 
de La Chapelle s’ha convertit en Chapelle 

International, una terminal logística multimodal 
de 45.000 m2 de sòl que acull una terminal 
ferroviària integrada a la Gare du Nord. 

Inaugurada el juny de 2018, Chapelle 

International constitueix una alternativa 
ferroviària de penetració de mercaderies a la 
ciutat pel nord.  

Quan funcioni a ple rendiment, aquesta terminal 
multimodal gestionarà fins a quatre trens 
complets de mercaderies, i equivaldrà a que 
prop de cinc-cents camions deixin de circular per 
la zona nord de París cada dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 Terminal multimodal Chapelle International 
(París).  

 

EA6.3. Promoure sistemes d’informació i 
senyalització per a vehicles pesants 

En aquesta mesura es proposava fer un 
seguiment de la cartografia per identificar errors 
o desactualitzacions en les cartografies digitals 
que ofereixen els navegadors GPS i Internet. 
També es volia millorar els instruments  

 

 

 

 

 

d’informació del trànsit en temps real, localitzar 
la destinació i d'itineraris de pas específics per a 
mercaderies. 

 

 

A més, es plantejava treballar en l’establiment 
dels mecanismes necessaris per a la difusió dels 
horaris i ocupació d’aparcaments, zones de C/D, 
equipaments logístics, centrals de mercaderies, i 
també els avantatges per als vehicles més 
eficients. Finalment també es proposava millorar 
la senyalització de les rutes de pas per a 
mercaderies perilloses. 

En el període de vigència del pdM actual (2013-
2018) s’han dut a terme les següents actuacions 
relacionades amb aquest eix d’actuació: 

 Al Port de Barcelona hi ha hagut un reforç 
i implantació de senyalització vertical 
d’advertència d’interseccions especials 
ferroviàries en el sistema viari del Port. 

 Aquest element esdevé un dels elements 
a tractar en els grups de treball impulsats 
en el marc de la Taula del sector logístic.  

 Durant el 2017 s’ha millorat la informació 
en els panells d’informació variable per 
restriccions relacionades amb la 
seguretat i la fluïdesa de trànsit i dels 
episodis de nevades.  

 Durant les restriccions de trànsit dels 
vehicles ATP s’adeqüen itineraris 
alternatius possibles per tal de poder 
accedir a Mercabarna o continuar amb el 
seu recorregut. S’informa des del web 
del SCT, s’envien notes informatives i 
s’indiquen en panells.  
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 Calculadora de rutes per vehicles amb 
càrrega ADR que preveu una millora 
important durant el 2018.  

 Durant el 2017 l’ATM ha realitzat un 
estudi on s’han revistat les ordenances 
dels principals municipis de l’RMB i de les 
capitals de comarca de la resta del país 
on s’ha vist la poca informació detallada. 

 El 2017 s’acorda una metodologia de 
redacció d’ordenances municipals de la 
DUM, una proposta d’inventari i 
publicació en format digital de zones 
DUM, restriccions de circulació i itineraris 
òptims específics per al transport de 
mercaderies en trànsit de pas i una 
proposta de règim sancionador comú en 
cada cas. 

 Durant el 2017 el grup d’infraestructures 
per a vehicles pesants de la TSL ha 
realitzat una enquesta que tenia per 
objectiu facilitar el debat i el treball, amb 
cinc línies diferenciades i un seguit 
d’accions per cadascuna d’elles: 1) 
coneixements i unificació de les dades 
d’aparcaments i dels paràmetres comuns 
d’informació i de senyalització; 2) crear 
consciència de la necessitat dels 
aparcaments i de la influència de la 
distribució de mercaderies en l’economia 
i la mobilitat; 3) promoure nous 
aparcaments; 4) buscar solucions 
complementàries i millorar la qualitat 
dels aparcaments; 5) la gestió dels 
aparcaments. 

 El grup de la plataforma integral 
tecnològica d’informació de la TSL ha 

acordat entre diferents objectius, el de 
proposar innovacions tecnològiques per 
la millora de la informació dels vehicles.  

EA6.4. Desenvolupar mesures d’optimització de 
l’activitat logística 

Aquesta mesura proposava impulsar actuacions 
orientades a la millora del nivell de càrrega dels 
vehicles. Aquesta optimització de l’activitat 
logística no només es centrava en la capacitat de 
càrrega dels vehicles, sinó també en l’impuls 
d’una estratègia de la gestió logística en horari 
nocturn o hora vall per tal de reduir la pressió 
sobre les infraestructures en hora punta. 

En el període de vigència del pdM actual (2013-
2018) s’han dut a terme les següents actuacions 
relacionades amb aquesta mesura: 

 Realització per part del Servei Català del 
Trànsit (SCT) – conjuntament amb el 
Departament de Territori – d’una prova 
pilot a tota Catalunya sobre la millora de 
la circulació de vehicles de fins a 44TM 
(gener de 2013 a setembre de 2014). 

 L’Ajuntament de Barcelona desenvolupa 
actuacions orientades a estudiar la 
implantació d’Àrees de Proximitat i 
Centres de Distribució i per a una millor 
gestió de la DUM (Distribució Urbana de 
Mercaderies).  

 L'Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat, en col·laboració amb el 
Centre d'Innovació del Transport 
(CENIT), ha iniciat una prova pilot per 
concentrar el lliurament de mercaderies 
en un magatzem dirigit per l'empresa 

logística DHL i distribuir-les als comerços 
amb vehicles elèctrics. 

 Al Port de Barcelona s’han impulsat 
accions encarades a una millor gestió de 
l’activitat logística, tals com 
automatització de les portes d’accés a les 
terminals, sistema de lectura de 
matrícules IKUSI en portes d’accés a 
terminals. Al 2015 s’ha implantat el 
sistema PortLink que permet construir 
cadenes de transport per importar o 
exportar un contenidor entre qualsevol 
port del món i una localització europea a 
través de Barcelona i incrementar així 
l’eficiència de les rutes de transport.  

 

EA6.5. Xarxa d’aparcaments de vehicles pesants 

Aquesta mesura contempla localitzar els espais i 
promoure la construcció de nous aparcaments 
de vehicles pesants i tot dimensionant-los 
d’acord amb el dèficit de places 
d’estacionament per a camions que tinguin les 
ciutats de l’RMB, així com preveure els 
aparcaments necessaris per a vehicles en ruta i 
els que transporten mercaderies perilloses. 

 Creació d’un aparcament de camions en 
el Consorci de la Zona Franca vinculat a 
associacions de transportistes. 

 Creació de diversos aparcaments en 
diversos municipis de l’RMB. En el 
moment de redacció d’aquesta Diagnosi 
(gener 2019) l’ATM està treballant en una 
Web/APP que informarà de forma 
georeferenciada sobre les Ordenances 
de Mobilitat de la DUM dels municipis 

metropolitans, dels punts de C/D, etc, 
que també incorporarà la ubicació i 
característiques d’aquests aparcaments 
per a vehicles pesants. 

EA6.6. Harmonitzar aspectes de la normativa i 
gestió local de les mercaderies 

L’EA6.6 volia donar resposta a la necessària 
homogeneïtzació de determinats aspectes 
normatius locals relacionats amb la DUM, com 
ara la delimitació de pes i dimensions d’accés a 
àmbits urbans, l’obligació de realitzar 
determinades operacions a l’interior dels locals, 
la regulació de les zones de càrrega i descàrrega, 
etc. 

En el període de vigència del pdM actual (2013-
2018) s’han dut a terme les següents actuacions 
relacionades amb aquesta mesura: 

 A nivell local, diversos ajuntaments –com 
per exemple Barcelona, Terrassa o Vic – 
estan estudiant i/o implementant 
diverses estratègies per establir una 
adequada regulació de l’activitat de 
transport de mercaderies (distribució 
nocturna, eines TIC per a la gestió i 
control de les zones de càrrega i 
descàrrega, etc.).  

 Aquest element esdevé uns dels eixos de 
treball en el marc del grup de treball 
sobre Distribució Urbana de Mercaderies 
(DUM) definit en la Taula del sector 
logístic. 

 Al 2016 s’ha creat un grup de treball 
format per ATM, AECOC, AMB, Direcció 
de Transport de la Generalitat i Direcció 
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de Mobilitat i Operadors per tal de 
assignar operacions pròpies a cada 
context del DUM.  

 Estudis de viabilitat de la regulació 
específica.  

 Desenvolupament del Pla de Vehicles 
Sostenibles dins el projecte Europeu 
Novelog.  

 Durant el 2017 s’ha dut a terme un estudi 
de microplataformes i se’n estan 
impulsant la seva implantació a diferents 
punts de la ciutat de Barcelona.   

 Durant el 2017 s’ha realitzat una anàlisi de 
les Ordenances Municipals de més de 
cent municipis catalans. 

 De les reunions amb els diferents 
subgrups de treball de la taula, s’acorda 
impulsar una proposta de metodologia 
de redacció d’ordenances municipals de 
la DUM, una proposta comuna de 
restriccions i itineraris òptims, i una 
proposta de règim sancionador comú. 

 Finalment, s’ha revisat el Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada, per tal que incorpori 
directrius de mobilitat de mercaderies en 
la planificació urbanística i projectes 
d’implantacions singulars. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 90 Revisió del Decret d’EAMG 

 

 

EA6.7. Altres actuacions per a la modernització 
del sistema logístic 

Entre les actuacions que promovia aquesta 
mesura hi havia la modernització d’aspectes 
normatius i la definició dels itineraris viaris que 
admeten vehicles pesants i la possibilitat de 
regular més estrictament les vies on no es vol 
que circulin. També incloïa un conjunt de 
mesures relacionades amb aspectes 
d’accessibilitat, promoció de la intermodalitat 
ferroviària per a mercaderies, canvis en els 
combustibles, tipus de vehicle, incorporació de 

noves tecnologies, afavorir vehicles menys 
contaminants, etc. 

En el període de vigència del pdM actual (2013-
2018) s’han dut a terme les següents actuacions 
relacionades amb aquesta mesura: 

 L’any 2014 va finalitzar l’estudi del Pacte 
Industrial “Reflexions a l’entorn de la 

mobilitat de mercaderies als polígons 

industrials de la Regió Metropolitana de 

Barcelona” (Ignasi Regàs - novembre 
2014). 

 Projecte LogiCat. Millora de la 
competitivitat i sostenibilitat del 
Transport de Mercaderies a Catalunya 
dins dels Projectes Col·laboratius de 
recerca, desenvolupament experimental 
i innovació emmarcats al Ris3Cat. 

 Durant el 2017, el tercer grup de la Taula 
DUM ha acordat els objectius de: 1) 
Proposar innovacions tecnològiques per 
la millora de la informació dels vehicles; 
2) Cercar millores en el seguiment i 
quantificació dels impactes ambientals 
de la distribució de mercaderies; 3) 
Treballar en sistemes de benchmarking i 
difusió de bones practiques; 5) Impulsar 
estudis per a l’acceleració de la 
modernització del parc de mercaderies. 

 El conveni entre l’ATM i Catalonia 
Logistics – una associació privada sense 
ànim de lucre formada per empreses del 
sector del transport i la logística – ha 
permès desenvolupar estudis específics, 
com el que analitza l’impacte potencial 

de la tecnologia blockchain a la cadena 
de subministrament.. 

A continuació s’adjunta una taula on es 
descriuen breument els projectes europeus del 
sector logístic amb participants de l’RMB en els 
darrers anys: 

Taula 64. Projectes europeus del sector logístic 
amb participants de l’RMB 

Projecte Participant local 

iFreightMED-DC DTES 

Projecte Smile Ajuntament de Barcelona 

STRAIGHTSOL: CENIT 

NOVELOG Ajuntament de Barcelona 

CORE LNGas hive Port de Barcelona 

Mobility4EU ATM 

 

Conclusió 
La diversitat de normatives existents als 
municipis metropolitans suposa una 
limitació per a un funcionament més 
eficient de la distribució urbana de 
mercaderies (DUM) i la implantació de 
determinades polítiques de gestió. 
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Mobilitat de mercaderies 

Evolució global de la mobilitat del 
transport de mercaderies 

Les principals fonts d’informació per tal de poder 
avaluar l’evolució global del transport de 
mercaderies a l’àmbit del pdM són l’Enquesta 
permanent de mercaderies per carretera 
(EPTMC) i l’Observatori de la Logística, que 
elaboren anualment el Ministeri de Foment i 
CIMALSA (Generalitat de Catalunya), 
respectivament. 

Per una banda, l’EPTMC és una investigació 
mostral de caràcter continu sobre les operacions 
de transport dels vehicles pesants (de més de 6 
tones de Pes Màxim Autoritzat i més de 3,5 tones 
de capacitat de càrrega) amb matrícula 
espanyola com a mesura del grau d’activitat del 
sector.  

L’enquesta està inclosa en el Pla estadístic 
nacional i segueix la metodologia establerta per 
a les enquestes de transport de mercaderies per 
carretera que, amb caràcter obligatori, estableix 
el Reglament comunitari 1172/98 de la Unió 
Europea.  

En el pdM 2013-2018 es va utilitzar una 
explotació de les dades de l’EPTMC sobre 
Catalunya del període 1997-2007 que va realitzar 
la Direcció General del Transport Terrestre del 
llavors anomenat Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Aquesta anàlisi 
permetia caracteritzar amb detall l’evolució del 

transport de mercaderies a Catalunya en aquell 
període.  

Actualment no es disposa de les dades de 
l’EPTMC desagregades a nivell de Catalunya pel 
període de vigència del darrer pdM (2013-2018), 
de manera que l’anàlisi de l’evolució global de la 
mobilitat del transport de mercaderies en aquest 
període s’ha realitzat amb la informació pública 
que facilita el Ministeri de Foment.  

Per altra banda, l’Observatori de la Logística és 
una eina d'avaluació contínua de les necessitats 
dels sectors econòmics en relació al sistema 
logístic, essent un punt de trobada entre les 
empreses i els agents decisors que permeti 
integrar les necessitats del teixit empresarial 
amb la planificació i la gestió d'infraestructures i 
serveis. 

Operacions de transport 

Els resultats de l’EPTMC es refereixen als 
desplaçaments de mercaderies, que no 
necessàriament coincideixen amb els 
desplaçaments dels vehicles perquè quan es 
transporten dues classes diferents de 
mercaderies es considera que es realitzen 
dues operacions de transport. 

Les operacions de 

transport de mercaderies a 

Catalunya han crescut un 23,8% 

en el període 2013-2017 

En aquest període les operacions de transport 
han passat de 27.441.849 operacions l'any 2013 
a 33.972.604 operacions l'any 2017.  

Figura 91 Operacions de transport a Catalunya (2017) 

 

Tant les operacions de transport intrarregional 
(operacions amb origen i destinació a 
Catalunya), interregional (operacions entre 
Catalunya i altres Comunitats Autònomes de 
l’Estat espanyol) i internacional han augmentat 
durant el període 2013-2017 (el període de 
vigència del pdM anterior era 2013-2018). Les 
operacions de transport intrarregional han 
crescut un 24,7%, les interregionals un 21,1% i les 
internacionals un 18,6%. 

 S'observa una desacceleració d'aquest 
creixement l'any 2016, però les dades de 
l'any 2017 permeten constatar que s'ha 

recuperat la tendència dels anys 
anteriors. 

 Les operacions de transport de 
mercaderies amb origen i destinació dins 
el territori català (intrarregional) són les 
que tenen més pes sobre el total 
d'operacions de transport de 
mercaderies a Catalunya (79% del total). 

 El total d'operacions de transport 
efectuades a Catalunya signifiquen el 
22% del total d'operacions de transport a 
l'Estat espanyol. 

Volum de mercaderia 

La quantitat de mercaderies transportades a 
Catalunya ha crescut un 23,7% en el període 
2013-2017, passant de 207.010 tones l'any 2013 a 
256.038 tones l'any 2017. 

La major part de les 

mercaderies transportades a 

Catalunya tenen origen i 

destinació dins del territori 

català (67% del total) 

 El 25% de les mercaderies transportades 
tenen per origen o destinació una altra 
comunitat autònoma de l'Estat i el 7% 
restant són mercaderies amb origen o 
destinació internacional. 

 Les mercaderies transportades amb 
origen i destinació dins de Catalunya són 

79%

17%

4%

Intrarregionals Interregionals Internacionals
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les que més han crescut en el període 
2013-2017 (+26,7%).  

 El transport interregional i internacional 
de mercaderies ha crescut 
respectivament un 17,3% i un 20,9% en 
aquest mateix període. 

El total de mercaderies 

transportades a Catalunya 

representa el 14,8% del total 

de l'Estat espanyol 

Distribució espacial dels desplaçaments 

Per una banda, pel que fa a les principals 
destinacions de les operacions de transport amb 
origen a Catalunya i destinació la resta de l'Estat 
són les següents: Comunitat Valenciana (24,6%), 
Aragó (30,4%), Madrid (9,3%), Andalusia (7,3%) i 
País Basc (5,8%). 

La major part de les operacions de transport 
amb destinació a Catalunya des de la resta de 
l'Estat tenen el seu origen a: Aragó (30,7%), 
Comunitat Valenciana (24,2%), Madrid (8,1%), 
Castella i Lleó (6,4%) i Andalusia (5,9%). 

Per altra banda, pel que fa al volum de 
mercaderia transportada per carretera les dues 
principals Comunitats Autònomes destinació de 
les mercaderies amb origen a Catalunya són 
l'Aragó (28,1%) i la Comunitat Valenciana 
(22,9%). Aquestes dues Comunitats Autònomes 
són també les dues amb un major volum de 

mercaderia expedit cap a Catalunya (27,7% i 
20,6%, respectivament). 

Figura 92 Operacions de transport interregionals amb 
origen a Catalunya (2017) 

 

Tipus de mercaderia 

En el període de vigència del pdM 2013-2018 les 
operacions de transport han augmentat 
significativament en algunes classes de 
mercaderia: +33,8% en màquines, vehicles i 
objectes manufacturats; +29,2% en productes 
metal·lúrgics; +28,6% en minerals, materials per 
a la construcció; +28,3% en productes agrícoles 
i animals vius; i +26,4% en productes alimentaris 
i farratges.  

Per contra, s'observa una forta disminució de les 
operacions de transport associades al transport 
de combustibles minerals sòlids (-36,1%) en 
aquest mateix període. 

El tipus de mercaderia 

que genera un major nombre 

d’operacions de transport a 

Catalunya és la maquinària, 

vehicles i objectes 

manufacturats (38,8% del total 

d’operacions de transport)  

La resta de principals operacions de transport 
segons la classe de mercaderia transportada són 
els minerals i materials per a la construcció 
(11,7%); productes alimentaris i farratges (10,5%); 
i productes agrícoles i animals vius (5,5%). En 
aquests percentatges no es computen les 
operacions en buit. 

Eficiència 

L’anàlisi de l’eficiència del transport de 
mercaderies es basa en el càlcul de dos 
indicadors: per una banda, el pes del transport 
multimodal en el conjunt de les operacions de 
transport i, per l’altra, la rellevància de les 
operacions en buit.  

Les dades de l’Observatori de la Logística 
(CIMALSA, Generalitat de Catalunya) i l’EPTMC 
de l’any 2017 revelen que la major part de les 
transferències intermodals (en volum de 
mercaderies) es realitzen entre els modes 
marítim-viari (71% pel 2017), seguit per marítim-
canonada (16%), ferrocarril-carretera (7%), 

ferrocarril-marítim (6%) i en darrera posició aeri-
carretera (<1%). 

De fet, l’evolució del transport multimodal de 
mercaderies ha estat la següent:  

 Un primer període de creixement 
sostingut entre els anys 2004 i 2014, al 
llarg dels quals la quota del transport 
intermodal passa del 17% al 27%. 
Aquesta important reducció del pes de 
les cadenes unimodals es va produir, 
principalment, per una reducció del total 
de tones transportades per carretera a 
causa de la crisi econòmica. 

 Un segon període d’estancament que 
s’inicia l’any 2014, al llarg dels quals la 
quota del transport intermodal es manté 
al voltant del 27%. La quota del 
transport multimodal ha augmentat un 
0,7% en el període 2013-2017. 

Les ineficiències derivades de la dificultat 
d’optimitzar el factor de càrrega del vehicle i 
reduir les operacions en buit afecten 
negativament a: 

 La competitivitat dels sectors productius, 
els quals paguen una major quota del 
transport a causa del fet que assumeixen 
el cost de retorn en buit, que no aporta 
cap valor afegir al desplaçament. 

 El medi ambient, que veu incrementat el 
nombre de recorreguts i per tant 
d’emissions de CO2. 

7,3%

30,4%

24,6%

9,3%

5,8%

22,6%

Andalusia Aragó
Comunitat Valenciana Madrid
País Basc Resta de CCAA
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Tot i que l’any 2017 la quota del transport 
multimodal va assolir el 26,9%, a Catalunya 
predomina el transport unimodal (73,1%). 

 

Figura 93 Transport multimodal al Port de Barcelona 

 

Un altre dels paràmetres utilitzats per a l’anàlisi 
de l’eficiència del sistema de transport de 
mercaderies és l’anàlisi de les operacions en 
buit. 

L’explotació de les dades de l’EPTMC permet 
obtenir el nombre d’operacions en buit en el 
transport intrarregional (intra-municipal i inter-
municipal), interregional (entre Catalunya i la 
resta de CC.AA) i internacional (entre Catalunya 
i l’estranger): 

Les operacions de 

transport en buit a Catalunya 

han crescut un 23,8% en el 

període 2013-2017 

 Les operacions de transport en buit a 
Catalunya han passat d'11.199.388 l'any 
2013 a 13.393.094 l'any 2017. 

 El percentatge d’operacions en buit 
respecte el total d’operacions de 
transport de mercaderies per carretera 
augmenta com menor és la distància 
recorreguda pel vehicle. L’any 2017, per 
a distàncies de 0-50 km gairebé la meitat 
de les operacions són en buit, mentre 
que per a distàncies de 150-400 km 
només una quarta part de les operacions 
són en buit i per a distàncies superiors a 
400 km aquest percentatge es redueix al 
6,0%. 

 De fet, les operacions en buit 
intrarregionals (amb origen i destinació a 
Catalunya) són les que més han crescut 
en el període 2013-2017 (+20,6%). Les 
operacions en buit amb altres comunitats 
autònomes de l'Estat (interregional) i en 
transport internacional han crescut un 
11,8% i un 10,0% respectivament en el 
mateix període. 

 La major part de les operacions en buit 
(90,0% del total) són internes a Catalunya. 

 La major part de les operacions en buit 
amb altres zones de l'Estat es produeixen 
amb l'Aragó (56,7%) i la Comunitat 
Valenciana (29,2%). 

Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) 

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) 
representa una de les grans preocupacions 
actuals en la planificació i gestió de la mobilitat, 
i és per això que diversos agents – l’Estat, la 
Generalitat de Catalunya, l’AMB i els diferents 
ajuntaments afectats – han firmat un Acord 
Polític per a la millora de la qualitat de l’Aire 
a la conurbació de Barcelona. 

Els objectius i principis d’aquest acord polític 
s’han integrat a la TSL, i un dels seus principals 
resultats fins al moment és la redacció del Llibre 
Blanc de la DUM.  

En aquest estudi s’analitzen diferents solucions 
que s’han aplicat en ciutats internacionals per tal 
d’afrontar l’increment de vehicles de 
mercaderies i millorar l’eficiència de la DUM. 

Per una banda, el Llibre Blanc identifica que un 
dels principals problemes en aquest àmbit és el 
baix nivell d’implementació de les estratègies 
existents de millora de la DUM a nivell local.  

Per altra banda, l’estudi també fa èmfasi en els 
impactes ocasionats pels canvis dels hàbits de 
compra dels consumidors: 

 Augment significatiu del comerç 
electrònic tant de B2B (Business-to-

Business, són les transaccions comercials 
entre empreses: relació fabricant-

distribuïdor o distribuïdor-comerç 
minorista) com de B2C (Business-to-

Consumer, són les estratègies que 
desenvolupen les empreses comercials 
per arribar directament al client o 
consumidor final). 

 Crisi en el comerç minorista tradicional, 
que veu com disminueix el volum de 
negoci i tanquen establiments. Al mateix 
temps, determinats tipus de comerços 
(sobretot de gran consum) augmenten el 
nombre d’establiments, que combinen 
experiències offline i online i promouen 
l’omnicanalitat. 

L’any 2018 la Generalitat de Catalunya – amb la 
col·laboració de diferents agents públics i privats 
– ha desenvolupat un estudi sobre l’e-commerce 
a Catalunya anomenat Comerç online i mobilitat: 

orientacions cap a un model sostenible. 

L'objectiu d’aquest estudi és aportar informació 
sobre els hàbits de consum online i les 
preferències de lliurament de la població, per tal 
de dotar d'eines a les administracions per a què 
puguin desenvolupar i aplicar propostes que 
generin atracció al centre urbà en relació als 
lliuraments de les compres realitzades online, 
minimitzant els efectes sobre el trànsit i el medi 
ambient. 

Estancament del transport 

multimodal 
Tot i que l’any 2017 la quota del transport 
multimodal va assolir el 26,9%, a 
Catalunya predomina el transport 
unimodal (73,1%) 
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En aquest sentit, des del 2015 l’Observatori de la 
Logística utilitza el nombre d’operacions d’e-

commerce a Catalunya per avaluar l’augment del 
transport comercial als nuclis urbans associats a 
aquest canal de distribució.  

Les dades de partida per al càlcul d’aquest 
indicador són les publicades per l’Idescat (2018) 
sobre el nombre de compres per Internet segons 
característiques demogràfiques (franges d’edat: 
de 16 a 24 anys, de 25 a 34 anys, de 35 a 44 anys, 
de 55 a 64 anys i de 65 a 74 anys) i nombre de 
compres realitzades (1 o 2 vegades, de 3 a 5 
vegades, de 6 a 10 vegades i més de 10 
vegades). Aquestes dades corresponen a la 
població que ha fet compres en línia en els 3 
darrers mesos en el moment de respondre 
l’enquesta.  

El nombre d’operacions 

d’e-commerce a Catalunya ha 

augmentat un 18,5% entre els 

anys 2015 i 2017 

El gran salt d’aquest canal de distribució es va 
produir entre els anys 2015 i 2016 (augment del 
+14,5%), mentre que entre 2016 i 2017 s’observa 
una certa estabilització a l’alça (+3,5%). 

L’estudi sobre e-commerce a Catalunya analitza 
alguns dels factors principals que influeixen en la 
decisió del lloc de lliurament de la compra 
online:  

 Edat: els joves (18-24 anys) i els 
compradors online amb edat superior als 
45 anys prefereixen els lliuraments a 
domicili.  

 Ocupació: els compradors online que 
treballen són aquells que menys 
prefereixen el lliurament a domicili (un 
67,5%). Els jubilats (95,5%), els aturats 
(97,3%), els estudiants (88,0%) i les 
persones que realitzen tasques de la llar 
(79,5%) prefereixen el lliurament a 
domicili en una major proporció. 

 Consciència ambiental i efectes sobre la 
salut: a menys consciència, més compres 
online. 

 

L’estudi preveu que si el sector segueix creixent 
a ritmes superiors al 20% anuals es generaran 
més de 8 milions de lliuraments a domicili nous 
cada any. 

Finalment, l’estudi estima que l’aplicació de la 
Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires (art.16) per 
a impulsar al click&collect en detriment del 
lliurament a domicili podria generar més de 39 
milions de visites addicionals a comerços i 
establiments físics. 

Externalitats 

Els impactes ambientals del transport de 
mercaderies són deguts, principalment, a les 
emissions contaminants dels mitjans de 
transport utilitzats. En aquest sentit és útil 
analitzar la tendència a la renovació o 
l’envelliment de la flota de vehicles de transport 
de mercaderies, ja que l’antiguitat de la flota 
afecta directament al volum d’emissions de 
gasos contaminants. 

L’envelliment de la flota de furgonetes de 
gasolina i de gasoil, així com de camions de 
gasolina, ha estat força similar (augment de 
l’edat mitjana entre un 18,0% i un 19,5%) en 
aquest període.  

L’antiguitat mitjana de la 

flota de camions i furgonetes 

ha augmentat en el període 

2013-2017  

Les emissions contaminats d’aquest parc de 
vehicles de transport de mercaderies es calculen 
seguint la metodologia de càlcul definida per 
l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 

Perfil del comprador online a 

Catalunya 
El comprador online fa 17,8 compres de 
mitjana l'any.  
El nombre mig de compres dels 
compradors online és força similar en les 
franges d’edat entre 25 i 65 anys. No 
obstant, la franja d’edat que realitza més 
compres online és dels 35 als 44 anys 
(19,2). 
Els habitants de poblacions 
petites/mitjanes (< 20.000 habitants) 
realitzen més compres online (21,5) que 
els de les poblacions grans (17,7). 
2 de cada 3 compradors online adquireix 
productes d'equipament de la persona, i 
oci i cultura. 
El producte fresc, tot i que només el 
compren online el 17% dels compradors, 
és el que genera més actes de compra 
l'any (10 compres/any/usuari). 
Entre els principals llocs de compra online 
destaca Amazon (més del 80% dels 
compradors l’utilitzen). 
El moment habitual de rebre les 
comandes és majoritàriament de dilluns a 
divendres, especialment entre les 9h i les 
12h (31,4%) i entre les 18h i les 21h. 
(19,3%). 

Mobilitat associada a les compres 

online a Catalunya 
S’estima que es realitzen 59 milions de 
compres online l'any. 
El 73% de les compres es lliuren a 
domicili i el 12% a l'oficina. Només el 
15,1% es recullen en alguna modalitat de 
Click & Collect. 
Les compres online generen 39 milions 
de desplaçaments / etapes l'any (2,89 
lliuraments a domicili cada segon). 
El 15,2% dels lliuraments requereixen una 
segona visita del missatger. 
El 8,2% de les compres es retornen total 
o parcialment (14% en equipament de la 
persona). 
Aquests dos factors generen 9 milions de 
desplaçaments (el 23% dels lliuraments 
de compres online). 
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2013a) a través de la publicació EMEP/EAE per al 
càlcul de les emissions de contaminants a 
l’atmosfera i de gasos d’efecte hivernacle. 

Partint de les dades obtingudes sobre el parc de 
vehicles i de volums de trànsit circulants a la 
xarxa viària catalana, s’apliquen els factors de 
consum i emissions per veh-km obtinguts per a 
cada tipologia de vehicle. D’aquesta manera 
s’obté la contribució de cada tipus de vehicle a 
les emissions totals en territori català:  

Taula 65. Emissions contaminants del transport 
de mercaderies per carretera a Catalunya (2016) 

Tipus  
emissions 

2016 
Evolució  
2006-2016 

Var. 
Interanual 
2006-2016 

CO2 3.714.647 -21,9% -2,4% 

NOx 21.630 -40,6% -5,1% 

NO2 4.391 -14,4% -1,5% 

PM 1.394 -37,0% -4,5% 

PM2,5 1.096 -40,2% -5,0% 

Hi ha hagut un descens 

generalitzat de les emissions 

contaminants corresponents al 

transport de mercaderies per 

carretera en el període 2006-

2016 

Aquest descens de les emissions es deuen, 
principalment, a les millores tecnològiques del 
parc de vehicles per adaptar-se a les cada 
vegada més restrictives directives Euro. 

No obstant, s’observa un repunt de les emissions 
entre 2015 i 2016 que frena el descens sostingut 
de les emissions registrat entre els anys 2006 i 
2015. Aquest augment es deu en gran part a 
l’augment del transport de mercaderies associat 
a la millora general de l’economia. 

Finalment, una altra de les externalitats 
associades al transport de mercaderies és 
l’accidentalitat i els problemes de seguretat 
viària que suposa la circulació de vehicles 
pesants per la xarxa viària. De fet, la participació 
dels vehicles de transport de mercaderies en 
accidents de trànsit amb víctimes és un indicador 
de la incidència de l’activitat logística a la 
circulació viària. 

A la taula següent s’han recollit les dades de 
l’evolució del percentatge de vehicles pesants 
involucrats en accidents de trànsit respecte el 
total de vehicles implicats en el període 2013-
2016.  

Taula 66. Evolució de l'accidentalitat amb 
participació de vehicles pesants. Període 2013-
2016 

 2013 2014 2015 2016 

Catalunya 7,6% 7,6% 7,8% 7,6% 

Espanya 7,7% 9,0% 8,0% 7,8% 

Estancament de 

l’accidentalitat amb 

participació de vehicles pesants 

en el període 2013-2015 

No obstant, en aquest mateix període sí que s’ha 
registrat un augment del nombre total de 
vehicles pesants involucrats en accidents amb 
víctimes a Catalunya (+12,9% en el període 2013-
2016): 

Taula 67. Nombre de vehicles pesants implicats 
en accidents de trànsit amb víctimes. Període 
2013-2016 

  2013 2014 2015 2016 

Catalunya 3.502 3.475 3.778 3.954 

Espanya 11.931 14.257 14.879 15.124 

 

Infraestructures de 
mercaderies 

Els canvis en els models de producció dels últims 
anys, amb la generalització de models com el 
just-in-time i la reducció d’estocs, han suposat 
un canvi significatiu en l’economia productiva 
actual, dominada principalment per productes 
amb un cicle de vida més curt, d’alta rotació, 
amb molta varietat de models i cada vegada més 
personalitzats.  

A més d’influenciar els hàbits de consum i altres 
aspectes de caire més sociològic, aquest model 

productiu també ha tingut un impacte sobre el 
territori. L’inici d’aquesta transformació – 
passant d’un model de producció basat en grans 
lots i necessitat d’una elevada capacitat 
d’emmagatzematge – va anar acompanyat d’una 
certa dispersió metropolitana. No obstant, amb 
el pas dels anys es pot constatar que la dispersió 
territorial de les activitats econòmiques dels 
últims 30-40 anys no ha significat una ruptura 
absoluta del model radial de la regió 
metropolitana de Barcelona. 

Els canvis comentats anteriorment s’han produït 
en un moment en què el sistema 
d’infraestructures ferroviàries no es trobava en 
unes condicions òptimes per absorbir aquestes 
noves demandes. Les raons són variades i van 
des de les deficiències infraestructurals, la 
manca d’interoperabilitat de les xarxes i els 
aspectes comercials. En definitiva, tot plegat 
s’ha traduït en una major pressió sobre el 
transport per carretera (congestió, 
accidentalitat, emissions contaminats, etc.). 

Infraestructures viàries 

La dotació d’infraestructura viària d’alta 
capacitat ha seguit un ritme creixen en els 
darrers anys (+12,7% en el període 2012-2016) a 
Catalunya. De fet, el ritme de creixement 
d’infraestructura viària d’alta capacitat ha estat 
considerablement major a Catalunya que a 
Espanya (+4,8%) o al conjunt de la Unió Europea 
(EU-28, +4,7%). 
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Taula 68. Dotació d’infraestructura viària d’alta 
capacitat en km per cada km2 de superfície 

País 2016 
Evolució 
2012-2016 

Variació 
interanual 

Catalunya 45,4 12,7% 3,0% 

Espanya 30,7 4,8% 1,2% 

Europa 28 17,7 4,7% 1,2% 

Altres països:    

Alemanya 36,4 1,1% 0,3% 

França 18,0 1,7% 0,4% 

Itàlia 23,5 3,1% 0,8% 

 

 

Infraestructures ferroviàries 

El transport de mercaderies per ferrocarril a 
l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB) ha de 

conviure, de manera general, amb el transport 
de viatgers. Això comporta una dificultat afegida 
a la manca d’infraestructures ferroviàries, doncs 
en la majoria dels casos la prioritat de pas és per 
als serveis de viatgers relegant a les mercaderies 
fins que hi hagi un buit en l’ús de la xarxa. 

De fet, a l’àmbit objecte d’estudi el trànsit de 
mercaderies discorre en la seva totalitat per fora 
del nucli central de Barcelona, utilitzant les 
xarxes d’ADIF i FGC (principalment la línia del 
Llobregat). El Port de Barcelona és el principal 
punt d’entrada de mercaderies al sistema 
ferroviari. 

Concretament, el transport de mercaderies per 
ferrocarril està fortament condicionat per les 
característiques de la infraestructura: 

 Les condicions de traçat de la línia, 
especialment les rampes i el radi de 
curvatura. 

 El gàlib de la línia. 

 La càrrega màxima, per eix, autoritzada 
per a la línia. 

 La longitud màxima del tren que pot 
circular per aquesta línia 

 La potència i l'esforç màxim de la 
locomotora o locomotores. 

 El tipus de mercaderia (densitat) i la ràtio 
tara/càrrega dels vagons. 

A més d’aquests factors de caire infraestructural, 
també hi ha elements de gestió de la 
infraestructura que condicionen la capacitat de 
transport ferroviari de mercaderies com per 
exemple les franges horàries de manteniment o 

altres limitacions referents a la circulació per una 
determinada línia. 

En aquest sentit, la dotació d’infraestructura 
ferroviària en quilòmetres per unitat de 
superfície de Catalunya ha seguit una tendència 
creixent en els darrers anys (+1,3% en el període 
2012-2016). De fet, és superior a la mitjana de 
països de la Unió Europea i és similar a la d’altres 
països europeus com França o Itàlia. En termes 
comparatius, Catalunya presenta l’any 2016 un 
valor 8,7% superior a la mitjana europea, 69,3% 
superior a la mitjana espanyola, però un 49,4% 
inferior a la mitjana alemanya. 

Taula 69. Dotació d’infraestructura ferroviària 
en km per cada km2 de superfície 

País 2016 
Evolució 
2012-2016 

Variació 
interanual 

Catalunya 54,5 1,3% 0,3% 

Espanya 32,2 0,3% 0,1% 

Europa 28 50,2 -0,4% -0,1% 

Altres països:       

Alemanya 107,6 1,3% 0,3% 

França 44,1 -7,2% -1,8% 

Itàlia 56,9 0,4% 0,1% 

 

Ara bé, si s’analitza la dotació ferroviària en 
quilòmetres per cada milió d’habitants, 
s’observa que al llarg de tota la sèrie històrica, 
Catalunya presenta el valor més baix, mantenint-
se pràcticament constant. Pel 2016, Catalunya té 
una dotació 32,6% inferior a l’espanyola, 45,1% 
inferior a la mitjana europea i 49,8% inferior a 
l’alemanya: 

 

 

 

 

Figura 94 Dotació ferroviària per nombre d’habitants 

 

 

Infraestructures logístiques 

Les principals infraestructures de suport al 
desenvolupament d’activitats logístiques 

Efectes sobre el territori del 

canvi de model productiu 
A nivell logístic, aquest model econòmic 
de producció ajustada s’ha traduït en una 
major integració de les parts integrants 
de la cadena de subministrament 
(supply chain).  
De fet, el seu principal efecte sobre el 
territori és una tendència creixent a 
concentrar magatzems, provocant un 
augment de les distàncies de transport 
per carretera i el nombre de camions de 
gran tonatge que fan servir aquestes vies. 
Aquest increment també es nota en la 
tendència a augmentar les freqüències 
dels lliuraments a comerços, grans 
superfícies i plantes de muntatge. 

Mancances relatives a les 

infraestructures ferroviàries 
Manca de terminals ferroviàries al 
SIMMB. 
Manca de punts d’avançament i 
estacionament de trens (la longitud és el 
factor clau d’aquests punts d’avançament 
per tal que els trens de mercaderies els 
puguin utilitzar) 
Manca de capacitat de les línies per a 
explotació en tràfic mixt i cessió de la 
capacitat als viatgers. 
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existents a Catalunya es poden classificar de la 
manera següent: 

Terminals ferroviàries 

Les terminals ferroviàries poden classificar-se de 
la següent manera: 

a) Segons la seva funcionalitat:  

 Instal·lacions tècniques. N’hi ha de tres 
tipus: de concentració o tipus hub (de 
classificació de vagons o bé de 
transbordament UTIs); instal·lacions 
tècniques frontereres (interoperabilitat) i, 
finalment; altres tipus d’instal·lacions 
tècniques com per exemple aquelles 
destinades a l’estacionament de vagons 
fora del cicle productiu, canvi de 
locomotora, etc. 

 Instal·lacions logístiques o de 

mercaderies. N’hi ha de tres tipus: de 
granel, de transbordament rodat i 
intermodals. 

b) Segons la seva titularitat. De servei públic o 
servei privat. A l’àmbit del SIMMB la major part 
de les terminals ferroviàries de mercaderies 
formen part de la xarxa d’infraestructures d’Adif 
(Ministeri de Foment). 

Terminals de transport per carretera  

Com en el cas anterior, les terminals de transport 
per carretera també es poden classificar en 
funció de la seva titularitat. 

a) Públiques:  

En el cas d’aquelles de servei públic, CIMALSA 
és l’empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya encarregada de la promoció, el 
desenvolupament i la gestió d’infraestructures i 
centrals per al transport de mercaderies i la 
logística, com les CIM i les LOGIS). 

Per una banda, les Centrals Integrades de 
Mercaderies (CIM) són plataformes logístiques 
que agrupen en una mateixa localització les 
diverses instal·lacions, serveis i funcions que 
requereixen les activitats pròpies del sector, com 
són la consolidació, el fraccionament, 
l’emmagatzematge de càrregues i l’acolliment 
de vehicles i tripulacions, i ofereixen serveis 
adreçats a les empreses de transport i logística 
com ara tallers, oficines i assegurances, entre 
altres. Les CIM estan especialment dissenyades 
per als usos logístics d’alta rotació. 

A l’àmbit del SIMMB s’hi troba la CIM Vallès, la 
gran plataforma logística de distribució de l'àrea 
metropolitana de Barcelona. Està situada al 
municipi de Santa Perpètua de Mogoda i ocupa 
una superfície bruta de 44,2 hectàrees. Acull més 
de 80 empreses que generen uns 2.900 llocs de 
treball directes i induïts. 

Per altra banda, sota la denominació LOGIS 
s’engloben parcs d’activitats logístiques i 
operacions complementàries, amb una oferta 
més amplia per a magatzems de baixa rotació i 
característiques funcionals i de disseny més 
flexibles que les CIM. Actualment a l’àmbit del 
SIMMB s’hi troba el LOGIS Bages, una 
plataforma logística de distribució situada al 

polígon industrial "Els Plans de la Sala" de 
Sallent (Barcelona). 

b) Privades: 

Els canvis en el model productiu comentats 
anteriorment i l’auge del comerç electrònic han 
suposat un augment de les plataformes de 
distribució privades a l’àmbit SIMMB. 

La caracterització d’aquestes centrals de 
distribució de servei privat és força més 
complexa, ja que la disponibilitat de dades és 
menor. A continuació es llisten algunes 
d’aquestes centrals: 

 En l’àmbit del transport de mercaderies: 
Grupo Logista, DHL, Gefco, Seur, XPO 
Logistics, TSB, etc. 

 En l’àmbit del dipòsit i emmagatzematge 
de mercaderies: Kuehne & Nagel, 
Salvesen Logística, etc. 

No obstant, l’evolució de la superfície útil de 
magatzem permet analitzar el repartiment del 
sòl logístic al territori català i detectar territoris 
amb creixement de zones logístiques. 

Taula 70. Superfície útil de magatzem 

País 2017 
Evolució 
2013-2017 

Variació 
interanual 

Barcelona 5.146.332 17,8% 4,2% 

Girona 524.557 -1,8% -0,4% 

Lleida 348.859 5,4% 1,3% 

Tarragona 1.007.112 19,3% 4,5% 

Catalunya 7.026.860 15,6% 3,7% 

 

Si s’analitza tota la sèrie històrica registrada 
(2005-2017) per al total de Catalunya, s’observen 
tres trams amb tendències diferents: entre 2005-
2010 es produeix un fort creixement (4,3% 
interanual), entre 2010-2014 es produeix un 
estancament amb un creixement molt moderat 
(0,5% interanual) i entre 2014-2017 es torna a 
produir un fort creixement (4,8% interanual). En 
l’anàlisi de la superfície útil de sòl logístic per 
províncies, s’observa que la proporció de sòl 
logístic respecte el total es manté gairebé 
constant per a tota la sèrie històrica registrada 
(2005-2017). 
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 La mobilitat als polígons 
i Centres Generadors de 
Mobilitat  

 
La mobilitat de les persones als polígons 
industrials, universitats, hospitals i altres grans 
Centres Generadors de Mobilitat (CGM) al 
SIMMB és un element fonamental per a 
l’economia de Catalunya i, també, per a garantir 
el dret a l’accessibilitat i al treball de tothom. 

La demarcació de Barcelona ha experimentat en 
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 dels desplaçaments i ha generat un 
increment important de la mobilitat individual en 
vehicle privat. La localització de bona part de les 
activitats industrials en àrees segregades de les 
trames urbanes consolidades agreugen els 
problemes d’ineficiència del transport col•lectiu 
i dificulten l’accés en modes no motoritzats, de 
manera que provoquen impactes ambientals 
que cal necessàriament reduir. 

Donada aquesta tendència, es considera 
rellevant realitzar una anàlisis de les dinàmiques 
adoptades per la mobilitat als CGM i polígons 
industrials per tal de garantir una mobilitat més 
accessible i sostenible amb el medi ambient, tot 
disminuint la quota de repartiment modal en 
vehicle privat. 

 

Àmbit d’estudi 

En el SIMMB, segons dades del SIPAE (Sistema 
d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica), 
s’hi localitzen 772 PAE’s  (Polígons d’Activitat 
Econòmica) que ocupen el 2,14% (16.825 Ha) de 
la superfície de l’àmbit (785.741Ha). 

Taula 71. Número i superfície de PAE’s 

Comarca 
Nombre de 
PAE's 

Superfície PAE 
(Ha) 

Alt Penedès 67 842 

Anoia 5 35 

Bages 99 1.416 

Baix Llobregat 118 2.913 

Barcelonès 20 2.027 

Berguedà 45 314 

Garraf 19 413 

Maresme 55 681 

Moianès 1 5 

Osona 102 983 

Vallès 
Occidental 

130 4.701 

Vallès Oriental 111 2.494 

Total general 772 16.825 

La distribució dels polígons està estructurada al 
voltant de les grans vies de comunicació viària i 
ferroviària i dels grans nuclis poblacionals. 
Destaca la concentració de polígons i activitats 
econòmiques als eixos de la segona corona 
metropolitana i a les seves extensions (AP-7, A-
2, C-58, C-16, C-17), així com al Delta del 
Llobregat i a les principals vies de comunicació 
del Baix Llobregat, i també a la zona de la C-55 
en el seu transcurs per la comarca del Bages. 

Dels 772 PAE’s de l’àmbit del SIMMB es deriven 
gairebé 30.000 parcel·les que acullen un total de 

34.732 empreses, localitzades principalment al 
Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix 
Llobregat. En aquest sentit, les comarques del 
SIMMB que no formen part de la RMB mostren 
un menor nombre de PAE’S i de superfície. Un 
29% de les naus i solars disponibles en els PAE’s 
es troben desocupats. 

Existeixen altres centres generadors de mobilitat 
que per les seves característiques presenten 
comportaments i pautes de mobilitat diferents 
als dels polígons industrials. Segons informació 
disponible en el SIMMB es localitzen 655 centres 

Mapa 29.  Distribució dels PAE’s a l’àmbit del SIMMB 
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sanitaris, 1.304 centres d’educació primària i 
secundària, 131 facultats i escoles universitàries, 
entre d’altres CGM. 

Caracterització de la mobilitat 

La caracterització de la mobilitat que generen els 
diferents CGM (centres de treball, centres 
sanitaris, centres educatius, aeroport i centres 
comercials) s’ha basat en les següents fonts 
d’informació: 

 EMEF 2017 i 2016 

 Projecte School Mobility Challenge in 
Regional Policies (School  Chance) 

 PMU de l’aeroport 

Mobilitat als centres de treball 

El 18,4% dels desplaçaments (2.832.697 
desplaçaments) en un dia feiner en el SIMMB són 
per anar a treballar segons l’EMEF 2017. 
D’aquests, un 55% són realitzats per homes 
(1.550.994 desplaçaments diaris). 

Dels 2.832.697  desplaçaments que es generen 
per anar a treballar un 43% són desplaçaments 
intramunicipals, incrementant aquest valor fins a 
un 70% quan es tracta de desplaçaments interns 
a la comarca . 

Més d’un 75% dels desplaçaments realitzats als 
municipis de les comarques del Baix Llobregat i 
Vallès Oriental són interurbans. En el conjunt de 
les comarques, majoritàriament els 
desplaçaments urbans representen menys d’un 
40%. 

Figura 95. Tipologia de fluxos dels desplaçaments per 
motius de feina 

 

El 13% dels desplaçaments dels residents per 
anar a treballar són multimodals, és a dir, 
realitzats mitjançant la combinació de més d’un 
mitjà de transport, el 87% restant són unimodals. 

La població que es desplaça per motiu laboral 
principalment ho fa en transport privat en un 
55% dels desplaçaments d’anada a la feina, 
reduint la mobilitat en transport públic com a 
mode principal de desplaçament al 27%. En 
aquest sentit, per anar a la feina el vehicle privat 
s’utilitza un 16% més que en el conjunt de 
desplaçaments del SIMMB (que la quota modal 
és del 39%). 

Figura 96. Repartiment modal dels desplaçaments 
per motius de feina 

 

 

Gairebé 6 de cada 10 
desplaçaments per anar a 
treballar es realitzen en vehicle 
privat 

En el conjunt de comarques del  SIMMB amb 
l’excepció del Barcelonès, s’utilitza el vehicle 
privat per anar a la feina en un 60% dels 
desplaçaments o més. Es tracta d’un valor força 
elevat en comparació al conjunt de 
desplaçaments. 

Figura 97. Repartiment modal dels desplaçaments 
per motius de feina en funció de la comarca 

 

La franja punta de la mobilitat per anar a treballar 
es dona entre les 7 i les 9 hores del matí. 

Figura 98. Distribució horària dels desplaçaments per 
motius de feina 
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Mobilitat als hospitals i clíniques 

A les zones de baixa densitat de població, no 
tots els municipis disposen d’un centre sanitari 
fet que comporta la necessitat de disposar de 
transport públic interurbà.  

Mapa 30.  Centres sanitaris en l’àmbit del SIMMB 

 

El 2,2% dels desplaçaments (341.183 
desplaçaments) en un dia feiner en el SIMMB són 
per anar al metge  segons l’EMEF 2017. D’aquets 
desplaçaments un 61% són realitzats per dones 
(207.789 desplaçaments diaris). 

Un 68% dels desplaçaments són intramunicipals 
incrementant fins al 85% dels desplaçaments 
(322.001 desplaçaments) quan són interns a la 

pròpia comarca, fet que beneficia l’ús dels 
modes més sostenibles. 

Les comarques de més baixa densitat de 
població mostren un major nombre de 
desplaçaments interurbans amb la resta de la 
comarca o la resta del STI. Donat que el Moianès 
es va constituir legalment el 2015, encara 
mostren una forta dependència amb les 
comarques de l’entorn, es per aquesta raó que 
més d’un 60% dels desplaçaments són amb 
l’exterior de la comarca. 

Figura 99. Tipologia de fluxos dels desplaçaments per 
motius de metge 

 

El 13% dels desplaçaments dels residents per 
anar al metge són multimodals, és a dir, 
combinen més d’un mitjà de transport. 

Els residents que es desplacen al metge tenen 
un comportament de la mobilitat més 
sostenible, realitzant el 71%  amb mitjans 

sostenibles (38% en modes no motoritzats i el 
33% en transport públic). 

 

7 de cada 10 desplaçaments 
per anar al metge es realitzen 
en modes sostenibles 
Figura 100. Repartiment modal dels desplaçaments al 
metge 

 

De nou, i igual que en el conjunt de 
desplaçaments de l’àmbit del SIMMB, les 
comarques amb un major pes del vehicle privat 
són les més allunyades del Barcelonès amb 
menor densitat de població. 

En general, al voltant d’un 20-40% dels 
desplaçaments en funció de la comarca utilitzen 
els modes no motoritzats. 

El Barcelonès mostra un comportament de la 
mobilitat diària més diferenciat de la resta, on 
s’utilitza el transport públic en més d’un 55% dels 
desplaçaments. 

Els desplaçaments per anar al metge queden 
repartits al llarg del matí i la tarda, mostrant 
l’hora de major demanda a les 10h amb un 14% 
dels desplaçaments. En aquest sentit, gairebé el 
45% dels desplaçaments d’anada es produeixen 
pel matí entre les 8 i les 12 hores. 

Figura 101. Distribució horària desplaçaments metge 

 

Mobilitat als centres educatius de 
primària i secundària 

Mentre que els municipis de la RMB 
majoritàriament disposen de centre educatiu de 
primària i secundària en el propi municipi, altres 
municipis situats en zones de baixa densitat de 
població no disposen de centre educatiu al 
propi municipi la qual cosa genera una situació 
que obliga als alumnes a realitzar desplaçaments 
interurbans. En aquest sentit, els alumnes 
d’aquests municipis són captius per l’ús del 
transport públic i més concretament per 
autobusos interurbans, podent ser aprofitats 
també per altres usuaris dels municipis. 
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Mapa 31.  Centres d’educació primària i secundària  

 

En base a l’enquesta del 2018, emmarcada dins 
les activitats del projecte School Mobility 
Challenge in Regional Policies (School Chance), 
s’han analitzat les enquestes dels 9 centres 
educatius compresos dins l’àmbit del SIMMB.  

Dels 9 centres educatius enquestats, 6 estan 
localitzats en municipis de més de 100.000 
habitants com Sabadell, Terrassa o Badalona 

El 79% dels estudiants viu a menys de 20 minuts 
caminant de l’escola (aproximadament en un 
radi inferior a 1,5 quilòmetres).  

El 60% dels treballadors enquestats indiquen 
que triguen menys de 20 minuts caminant, dels 
quals només el 19% triga menys de 5 minuts. 

Figura 102. Temps de desplaçament fins l'escola 

 

Donada la proximitat de l’habitatge a 
l’escola/institut majoritàriament es desplacen en 
modes no motoritzats. Els desplaçaments 
motoritzats predominen més quan els nens van 
a l’escola, donat que normalment van 
acompanyats per adults (89% dels nens de 
primària) i en molts casos aquests desprès han 
d’anar a la feina o a realitzar altres gestions (el 
71% se’n va després directament a la feina, el 
18% aprofita per fer altres gestions i el 12% torna 
a casa).  

 

Donat que per anar a l’escola 9 
de cada 10 nens van 
acompanyats per un adult i 
aquets majoritàriament han 
d’anar a treballar fan un major 
ús del vehicle privat 

 

En sentit contrari, els desplaçaments per anar a 
l’institut són realitzats majoritàriament per 
modes no motoritzats i transport públic perquè 
en aquesta edat ja van sols a l’institut (el 67% van 
sols o acompanyats d’un amic). 

Figura 103. Repartiment modal dels desplaçaments 
als centres escolars en funció del tipus d’usuari  

 

Al sortir de l’escola, el 56% dels alumnes va a 
casa directament. Per tant, la majoria dels 
desplaçaments per mobilitat escolar són 
pendulars. 

Mobilitat a les Universitats 

A l’àmbit del SIMMB estudien aproximadament 
178.005 estudiants de grau, màsters oficials i 
doctorats i 15.228 professors en universitats. Les 
universitats queden situades, majoritàriament, al 
Barcelonès i en menor nombre al Vallès 
Occidental i Osona, tot i que també hi ha altres 
centres en altres municipis del SIMMB. 

Mapa 32.  Universitats en l’àmbit del SIMMB 

 

El 3,2% dels desplaçaments (494.594 
desplaçaments) en un dia feiner en el SIMMB són 
per anar a estudiar segons l’EMEF 2017. 
D’aquests desplaçaments la proporció entre 
homes i dones és similar (47% i 53%, 
respectivament). Un  82% dels desplaçaments 
generats per anar a estudiar els fan persones 
amb una edat compresa entre els 16 i 29 anys, 
fet que hauria d’incentivar els desplaçaments en 
modes no motoritzats. 

Dels 494.594 desplaçaments que es generen per 
anar a estudiar un 54% són desplaçaments 
urbans incrementant aquest valor fins a un 71% 
quan es tracta de desplaçaments interns a la 
comarca . Aquets valors mitjos varien força en 
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funció de la comarca. En aquesta línia, només un 
33% dels municipis genera un 50% o més de 
desplaçaments dins del municipi. Cal destacar 
que el Barcelonès genera un 43% del total de 
desplaçaments per estudis dels quals un 75% 
són dins del municipi. 

Figura 104. Tipologia de fluxos dels desplaçaments 
per motius d’estudi 

 

El 26% dels desplaçaments dels residents per 
motiu d’estudi són multimodals, és a dir, 
realitzats mitjançant la combinació de més d’un 
mitjà de transport, valor força alt en comparació 
a la mitjana de desplaçaments generats al 
SIMMB (9%). 

Les universitats generen una mobilitat més 
sostenible que la resta de CGM, mostrant un 
percentatge més baix de desplaçaments en 
vehicle privat que els centres sanitaris, centres 
educatius de primària, etc. 

 

El 52% dels desplaçaments per 
anar a estudiar es generen en 
transport públic 

Figura 105. Repartiment modal dels desplaçaments 
per estudis 

 

A la majoria de comarques del SIMMB els 
desplaçaments d’anada a estudiar s’efectuen en 
més d’un 40% en transport públic. En aquest 
sentit, els desplaçaments per anar a estudiar 
mostren un perfil força diferenciat del conjunt de 
desplaçaments, els quals majoritàriament són 
realitzats per transport privat (39%). 

La franja punta de la mobilitat per anar a estudiar 
es dona entre les 7 i les 9 hores del matí quan 
coincideixen el 45% de les entrades a classe. 
Donat que majoritàriament els desplaçaments es 
realitzen en transport públic, aquestes puntes 

poden portar a saturacions en alguns serveis de 
transport públic. 

Figura 106. Distribució horària dels desplaçaments 
per estudis 

 

Mobilitat per motiu de compres 

Per poder garantir una bona accessibilitat als 
comerços aquests s’han de dotar de bones 
connexions viaries i d’una xarxa de transport 
públic amb els principals centres urbans més 
propers. 

El 8,7% dels desplaçaments (1.346.072 
desplaçaments) en un dia feiner en el SIMMB són 
per anar a comprar (compres quotidianes i no 
quotidianes),  segons l’EMEF 2017. D’aquests 
desplaçaments un 62% són realitzats per dones 
(831.415 desplaçaments). 

En base a l’EMEF 2016 (donat que la 2017 no 
segrega per tipologia de compra) permet 
determinar que un 85% dels desplaçaments per 
compres són compres quotidianes i el 15% 
restant són no quotidianes.  

 

En general els desplaçaments per compres són 
interns al propi municipi, fet que beneficia l’ús 
dels modes més sostenibles. Tot i així, cal 
destacar que el motiu de compra no quotidiana 
genera un comportament força diferenciat del 
motiu de compra quotidiana. Així doncs, les 
compres quotidianes generen un 88% de 
desplaçaments urbans a diferència de les no 
quotidianes que tendeixen a realitzar més 
desplaçaments interurbans. 

Figura 107. Tipologia de fluxos dels desplaçaments 
per motius compres 

 

El 3% dels desplaçaments dels residents per anar 
a comprar són multimodals, és a dir, combinen 
més d’un mitjà de transport, valor inferior a la 
mitjana en els desplaçaments totals (9%). 

Els desplaçaments per realitzar compres 
quotidianes tenen una clara tendència a ser 
desplaçaments més sostenibles que els realitzats 
per motiu de feina, metge o escola, donada la 
seva proximitat amb el domicili . Així doncs, un 
71% dels desplaçaments per compres es realitza 
en modes no motoritzats. Només el 7% dels 
desplaçaments es realitza en transport públic i el 
22% restant en transport privat.  
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7 de cada 10 desplaçaments 
per realitzar compres 
quotidianes es generen en 
modes no motoritzats 
 
Figura 108. Repartiment modal dels desplaçaments 
per compres quotidianes 

 

Tot i així quan es tracta de compres no 
quotidianes el transport privat s’incrementa al 
34% dels desplaçaments així com també l’ús del 
transport públic fins al 24%. 

Figura 109. Repartiment modal dels desplaçaments 
per compres no quotidianes 

 

Totes les comarques del SIMMB com a mode 
principal fan ús dels modes no motoritzats. En 
general, no es generen desplaçaments en 
transport públic, representant aquests menys del 
10% dels desplaçaments, amb l’excepció de la 
comarca del Barcelonès que mostra un valor 
superior (16%). 

Els desplaçaments per realitzar compres 
quotidianes queden repartits al llarg del matí i la 
tarda, mostrant una punta entre les 9h i les 12h 
del 46% dels desplaçaments seguit d’una punta 
a la tarda entre les 17h i les 19h amb un 20%. 

Figura 110. Distribució horària dels desplaçaments 
per compres quotidianes 

 

Per contra, les compres no quotidianes es 
realitzen en major proporció per la tarda amb 
una punta d’un 33% del total entre les 17 i les  
19h. 

Figura 111. Distribució horària dels desplaçaments 
per compres no quotidianes 

 

Mobilitat a l’Aeroport 

Per poder garantir una bona accessibilitat a 
l’aeroport aquest s’han de dotar de bones 
connexions viaries i d’una xarxa de transport 
públic amb els principals centres urbans més 
propers. En aquesta línia, donat que l’aeroport 
és un node important de mobilitat, l’any 2010 es 
va redactar el Pla de Mobilitat de l’aeroport del 
Prat i actualment se’n fa un seguiment gràcies a 
la Taula de Mobilitat.  

En la darrera enquesta realitzada (2006) el 
nombre de desplaçaments diaris als accessos 
terrestres de l'aeroport era de 193.800, valor 
similar als desplaçaments que genera la ciutat de 
Manresa. El 13% dels desplaçaments totals són 
dels treballadors (24.400 viatges), el 86% són de 
passatgers i acompanyants (167.500 viatges) i 
l’1% restant es deu a altres motius (1.900 viatges). 

Figura 112. Distribució dels desplaçaments per 
tipologia d’usuari 

 

Un 70% dels passatgers accedeix amb cotxe (taxi 
+ vehicle privat) a l’aeroport. En aquest sentit, 
gairebé el 40% dels passatgers utilitza el taxi 
com a mode d’accés a l’aeroport i un 30% el 
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 vehicle privat. Entre el ferrocarril i l’autobús 
només es capta un 30% de la demanda de 
passatgers, sent l’Aerobús el servei d’autobús 
més utilitzat pels passatgers amb un 10% de la 
demanda total. Cal destacar que des de la 
posada en marxa de la línia 9, s’ha millorat la 
situació incrementant la demanda de metro any 
rere any fins arribar als 160.000 passatgers el 
2017. Tot i així, s’ha de continuar treballant per 
ampliar la cobertura de línia L-9 i incrementar el 
nombre de passatgers en TP.  

Més del 70% dels treballadors utilitza el vehicle 
privat per accedir a l’aeroport. La resta de 
treballadors accedeix amb RENFE o bus 
d’empresa, i només un 6% utilitza els serveis de 
transport col·lectiu per carretera (autobusos). 

Figura 113. Repartiment modal dels desplaçaments 

 

Cal destacar que des del 2015 fins a del 2017 s’ha 
incrementat molt poc el percentatge de 
passatgers que fan ús del transport públic,  
passant d’un 30% del total de passatgers el 2015, 
a un 30,5% el 2017. 

La majoria dels passatgers de l’aeroport (un 63%) 
té com a origen o destinació Barcelona ciutat.  

Més d’un 40% dels treballadors de l’aeroport del 
Prat es desplaça des del Baix Llobregat Sud 

(Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, 
Viladecans,...) mentre que un 36% es desplaça 
des de Barcelona ciutat. En aquest sentit, caldria 
millorar les connexions de transport públic des 
d’aquets municipis a l’aeroport. 

Anàlisi de les experiències de 
planejament actual 

Revisió de les mesures del pdM 2013-
2018 

La diagnosi del pdM 2013-2018 dedicava un 
capítol a l’anàlisi de la mobilitat en polígons 
industrials i en altres centres generadors de 
mobilitat com ara hospitals, universitats o 
centres comercials que es concretava en l’eix 7 
“Un accés sostenible als centres generadors de 
mobilitat”. 

L’objectiu bàsic d’aquest eix és el d’aconseguir 
un transvasament modal cap als modes més 
sostenibles en els desplaçaments d’accés als 
CGM. Aquest canvi modal es pretén aconseguir, 
tant pels treballadors com pels usuaris i les 
mercaderies, posant a l’abast els serveis de 
transport públic en aquests sectors i alhora 
fomentant els modes no motoritzats a través de 
les infraestructures i serveis adequats, garantint 
l’accessibilitat també per aquells usuaris sense 
vehicle propi. 

Tot i que totes les mesures es poden donar per 
iniciades, la major part ho fa amb retard o a ritme 
lent, i només el 29% ho fa a bon ritme. Tot i això 
ha augmentat lleugerament el ritme d’execució 
respecte els anys anterior. Es considera 

necessari, per tant, impulsar taules de treball 
previstes per impulsar el desenvolupament de la 
planificació de la mobilitat als CGM i als centres 
de treball. 

Taula 72. Grau d’execució i ritme d’execució per 
mesures 

Mesures 
Grau 

execució 

Ritme 
execuci
ó 

EA7.1. Impulsar la realització de 
Plans de Mobilitat als Centres 
Generadors de Mobilitat 

intermedi 
ritme 
lent 

EA7.2. Desenvolupar noves 
metodologies de treball en 
l’àmbit de la gestió de mobilitat 
als CGM 

inicial 
amb 
retard 

EA7.3. Optimitzar l’accessibilitat a 
les xarxes d’autobús que donen 
servei als CGM 

intermedi 
ritme 
lent 

EA7.4. Fomentar la tecnologia 
smart als Centres Generadors de 
Mobilitat 

inicial 
amb 
retard 

EA7.5. Plans de mobilitat als 
centres de treball 

avançat 
bon 
ritme 

EA7.6. Plans de mobilitat del Port i 
l’Aeroport 

avançat 
bon 
ritme 

EA7.7. Actuacions de millora de la 
mobilitat a polígons petits i amb 
més dificultats d’accessibilitat 

inicial 
ritme 
lent 
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PME realitzats o actualitzats 

Es detecta un estancament en la redacció de 
PME des de l’any 2009. En aquest període de 10 
anys únicament s’han redactat el PME de l’UPF, 
la revisió del PME de l’UAB i la redacció del PME 
de Martorelles; també s’ha iniciat la redacció 
d’un PME pels Polígons de Bon Pastor, 
l’Estadella i la zona del CC de la Maquinista. 

En base l’anàlisi realitzat en l’anterior pdM, s’han 
analitzat quins PME havien executat les mesures 
proposades en els plans de mobilitat. 
Majoritàriament, no s’ha mostrat una evolució 
pel que fa a polígons però si en els CGM. El 
conjunt dels CGM analitzats han anat 
desenvolupant les mesures de millora de la 
mobilitat previstes o d’altres que s’han anat 
incorporant en el camí. L’èxit assolit es deu a que 
són CGM que disposen en la seva majoria 
d’òrgans de gestió amb implicació, ja siguin 
gestors de mobilitat i/o taules de mobilitat la 
qual cosa han permès fer-ne un seguiment al 
llarg dels anys d’implantació dels respectius 
plans. En aquest sentit, es pot concloure una 

relació directa entre la gestió i l’execució de les 
mesures. 

Per altre costat, cal destacar que l’anàlisi s’ha vist 
limitat per l’absència de nous PME. Convindria 
obtenir dades més recents, amb certa 
periodicitat i en un àmbit territorial més ampli, 
per poder dur a terme un seguiment de la 
mobilitat als CGM i polígons del SIMMB. En 
aquest sentit, caldria garantir com a mínim el 
nombre d’empreses i treballadors en els 
polígons o CGM, així com informació de la 
caracterització de la mobilitat.  

 

Anàlisi dels PDE 

Durant el període del pdM 2013-2018,  s’han 
informat i aprovat per l’ATM 13 PDE. En aquest 
sentit, per tal d’incrementar el valor de la mostra 
s’ha realitzant un anàlisi del conjunt dels 64 PDE 
informats i aprovats per l’ATM per identificar 
quins són els punts a millorar per poder 
potenciar la seva elaboració i eliminar o intentar 
pal·liar les barreres que s’interposen, així com 
detectar la metodologia emprada i les propostes 
realitzades dels PDE aprovats. 

Elaboració i implantació dels PDE 

En els darrers mesos, gràcies al contacte amb 
empreses, jornades de participació i grups de 
treball entre altres, s’han recopilat diversos 
factors que expliquen l’estancament en la 
redacció de PDE: 

 Es considera que les administracions i els 
operadors de transport haurien de 

redactar més PDE per a servir com un 
exemple i  incentivar més la redacció dels 
plans. 

 El nou marc legal, PQA horitzó 2020, és 
menys exigent en els paràmetres 
d’obligatorietat per a l’elaboració i 
implantació de PDE’s. En aquesta línia, es 
considera clau disposar d’una regulació 
formal d’aquesta figura i establir una 
metodologia clara per a les empreses, 
així com d’un organisme sancionador 
que faci complir el marc legal. 

 Per poder potenciar l’elaboració de PDE 
caldria dotar d’un major nombre 
d’ajudes econòmiques i ampliar les 
bonificacions en l’impost d’activitats 
econòmiques a tots els municipis del 
SIMMB. 

 En general, es mostra una desconeixença 
per part de les empreses del marc legal 
que regula els PDE. Per altre banda, 
també són pocs els PDE actualitzats ja 
sigui per la desconeixença de l’empresa 
com per la falta de voluntat de revisar-lo. 
En aquest sentit, l’ATM ha treballat per 
incorporar la informació necessària a la 
seva pàgina web per tal que les 
empreses puguin informar-se fàcilment. 

 Les empreses que han realitzat un PDE i 
per tant han incorporat la mobilitat 
sostenible en el centre de treball  no es 
senten socialment reconegudes . 

 Es considera que per tal d’implicar les 
empreses caldria que es formés la figura 
del gestor des de l’inici de la redacció. 

Actualment no es crea fins a la finalització 
o directament no es crea. 

 Les petites empreses consideren que la 
metodologia sol·licitada per la redacció i 
aprovació d’un PDE es complexa. 

 Manquen solucions més tangibles que 
permetin a l’empresa avançar diàriament 
cap als objectius proposats. 

Revisió dels PDE informats i aprovats 

Gràcies a l’anàlisi realitzat dels 64 PDEs informats 
i aprovats des del 2009, s’observa que del 
conjunt de mesures incorporades en els PDE, les 
més recurrents són: 

 Promoure i proporcionar informació del 
Transport Públic i Modes No Motoritzats 

 Potenciació del cotxe compartit 

 Actualitzar progressivament la flota 
pròpia de vehicles amb criteris més 
eficients i menys contaminants 

 Promoure cursos de conducció eficient 

I algunes poc recurrents, però que cooperarien 
en la reducció de desplaçaments o incentivarien 
l’increment del nombre de desplaçaments més 
sostenibles amb el medi ambient són: 

 El cofinançament del transport públic als 
treballadors o desgravar el seu IRPF  

 Foment del teletreball i la flexibilitat 
horària a la feina 

 Realització de les gestions 
telemàticament en les administracions 
públiques 

 Incorporació de punts de recàrrega 

S’ha treballat a molt bon ritme en 

relació als PDE i Port i aeroport. 
Mentre que les mesures dels CGM estan 
en fase inicial, s’ha fet feina en relació als 
PDE i el Port (taula del Delta) i Aeroport, 
considerats com dos dels principals 
centres generadors de mobilitat de la 
RMB. 
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En aquest sentit, les mesures més recurrents són 
per millorar els desplaçaments en vehicle privat i 
encarades a fomentar i promocionar la mobilitat 
sostenible. Així doncs, cal incentivar a les 
empreses privades i administracions perquè 
implantin mesures més enfocades al transport 
públic i als modes no motoritzats, així com altres 
mesures que incentivin desplaçaments més 
sostenibles.  

 

Figures de planejament i 
normatives 

La mobilitat dels polígons industrials i dels CGM 
està condicionada, entre d’altres, per diverses 
normatives i figures de planejament europees, 
espanyoles o catalanes que afecten la mobilitat i 
que han estat impulsades per les diverses 
administracions dels territoris. 

En general, a nivell europeu i espanyol, 
s’encoratja a les grans empreses a desenvolupar 
PDE però manca una normativa que obligui a 
redactar plans de mobilitat, tant per part de les 
empreses com pel que fa  als polígons. Tot i així, 
a nivell espanyol s’incentiva la redacció de PDE 
mitjançant la llei d’economia o el RD 404/2010 
amb la reducció de cotitzacions per 
contingències professionals.  

En aquest sentit, es considera necessària 
l’obligació a nivell estatal per elaborar plans de 
mobilitat per part de les empreses i 
administracions, així com el de crear per part de 
l’estat un òrgan sancionador. Per altre banda, és 
important que per part de les administracions 
públiques corresponents hi hagi un seguiment i 
control dels PDE elaborats amb l’objectiu 
d’implantar les mesures. 

Des de l’any 2011 per incentivar els 
desplaçaments més sostenibles s’ha incorporat 
al Real Decret 1788/2010 la retribució en espècie 
dels desplaçaments dels empleats en transport 
públic entre el seu lloc de residència i el centre 
de treball per tal de desgravar l’IRPF. Caldria fer 
un pas més enllà i proporcionar incentius fiscals 
als desplaçaments que es realitzin a peu o en 
bicicleta, així com també els cotxes compartits 
considerant normes d’auditoria. 

A nivell català es pot indicar que s’ha treballat 
per millorar considerablement les normatives i 
plans que afecten la mobilitat, tot i així cal 
continuar treballant en la millora d’aquests. 

En aquest sentit, el Decret 152/2007 incorporava 
les pautes de períodes d’elaboració de PDE i les 
d’implantació de les mesures però 
posteriorment aquest decret va quedat 
reemplaçat pel PQA 2011-2015 i actualment el 
PQA horitzó 2020, els quals rebaixaven les 
condicions de les empreses que han d’elaborar 
PDE instant a seguir l'art. 3.4 del Decret 
344/2006. Així doncs, s’insta a elaborar una 
regulació formal, per exemple per mitjà d’un 

Decret, el qual indiqui períodes d’elaboració i 
implantació, entre altres aspectes rellevants. 

Per últim i no menys important, es considera que 
seria interessant disposar d’un organisme 
sancionador que faci complir el marc legal i que 
realment obligui aquelles empreses i 
administracions que tenen l’obligació de 
redactar plans de mobilitat. 

 

Experiències innovadores 

Projectes innovadors 

Globalment, les experiències consultades a 
nivell europeu, espanyol i català es basen en la 
planificació i gestió de la mobilitat en empreses 
i altres CGM.  

La planificació és, doncs, l’eina més estesa per a 
incidir en la mobilitat dels CGM; totes les 
mesures que se’n deriven giren a l’entorn de 
l’objectiu de reduir l’ús del vehicle privat, 
habitualment mitjançant una estratègia “push 
and pull” relacionada amb la regulació de 
l’aparcament i la promoció dels modes 
sostenibles. 

En tots els exemples, però, la planificació va 
acompanyada d’una voluntat per executar 

posteriorment les mesures amb co-finançament 
entre les empreses i les diferents administracions 
(municipals, regionals, estatals).  

Un altre denominador comú perquè els PME 
tinguin garantia d’èxit és l’existència d’un teixit 
associatiu empresarial o d’una cultura del 
col·lectiu, que és el que primerament impulsa la 
redacció d’aquests plans. 

Més teletreball i flexibilitat 

horària en les empreses. 
Aquestes dues mesures cooperarien en la 
millora de la mobilitat, disminuint el 
nombre de desplaçaments en hora punta. 

Nou decret per redactar PDE 
Caldria elaborar  una regulació formal, 
per exemple per mitjà d’un Decret el qual 
indiqui períodes d’elaboració i 
implantació, continguts, entre altres 
aspectes rellevants. 
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Cal un teixit associatiu 
empresarial perquè els PME 
tinguin garantia d’èxit 

Entre les pràctiques presentades es destaquen 
aquelles relacionades amb el compartir els 
desplaçaments d’accés a la feina entre els 
treballadors d’un mateix polígon d’activitat, ja 
siguin d’una o de vàries empreses, mitjançant 
vehicles de més o menys capacitat (autobusos, 
taxis, furgonetes), en les que la tecnologia 
(aplicacions per a mòbil i eines web) ho facilita i 
ajuda a optimitzar rutes i adaptar-les als horaris 
de treball. 

Altres mesures són les d‘incentivar l’ús de la 
bicicleta com a mode d’accés al lloc de treball en 
l’última etapa dels desplaçaments, incentivant 
així el canvi modal. 

Altres pràctiques, més comunes en altres països 
són les de subvencionar una part del bitllet de 
transport públic o pagar per cada km recorregut 
en bicicleta, que en molts casos es recolzen en 
una normativa estatal o regional. 

Bones pràctiques a nivell normatiu 

A nivell normatiu s’observa també una 
característica bastant comuna, l’obligació de 
redactar plans de desplaçament d’empreses a 
partir d’un nombre determinat de treballadors 

(EEUU, Bèlgica i França en 100 treballadors; Itàlia 
en 300 treballadors o 800 funcionaris).  

Per altre banda, senyalar com a bones 
normatives aplicades el Pla ABC d’Holanda, el 
qual té per objectiu planificar la ciutat pensant 
en la reducció de viatges. Així doncs, el pla 
classifica les àrees de desenvolupament urbà 
d’acord amb l’accessibilitat en transport públic, 
marcant així la tipologia d’empresa que pot fer 
ús de la parcel·la. 

Finalment, destacar també com a bona pràctica 
la normativa establerta a Bèlgica que obliga a les 
empreses de més de 100 treballadors a 
proporcionar dades sobre aspectes de mobilitat 
i accessibilitat un cop cada tres anys. 

Futurs desplaçaments generats 
per CGM i polígons industrials 

Increment dels llocs de treball fins el 
2030 

En els propers anys, els principals municipis que 
generaran un major nombre de llocs de treball 
fins el 2030, coincideixen amb aquells municipis 
que es troben situats entorn a les grans vies de 
comunicació viària i ferroviària. Concretament, 
destaca l’increment dels llocs de treball en els 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i aquells municipis que es troben al llarg de les 
principals vies de comunicació amb l’àrea 
metropolitana (AP-7, A-2, C-58, C-16). 

Mapa 33.  Increment dels llocs de treball (2017-2030) 

 

Quantificació del sòl industrial 

En base als EAMG’s aprovats per ATM, s’estima 
que en els propers anys es desenvoluparan 
6.827.922 m2 de sostre generant un total de 
615.181 desplaçaments. 

Tot i que Barcelona, representa el 33% dels 
desenvolupaments a realitzar, aquests només 
generen el 23% dels desplaçaments previstos. 
Els altres 22 municipis que tenen previst nous 
desenvolupaments representen valors inferiors 
al 10% dels desplaçaments totals previstos.  

Principalment es desenvoluparan nous sectors 
on l’ús predominant serà d’oficines (27%), 
residencial (27%) i industrial (24%), el que 
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comporta que els polígons industrials cada cop 
es caracteritzaran per tindre un ús més mixta. 

S’espera que els desplaçaments generats es 
produeixin en més de la meitat dels casos en 
vehicle privat (58%), quedant el 42% restant 
repartits entre transport públic (25%) i modes no 
motoritzats (17%). En aquest sentit, es destaca 
que els repartiments modals associats als nous 
desplaçaments en àmbits industrials van a contra 
corrent del que marquen les noves polítiques de 
mobilitat les quals tenen la tendència a 
incrementar els desplaçaments cap a modes 
més sostenibles. Així doncs, es recomana 
planificar prèviament on han d’anar situats els 
nous desenvolupaments per tal d’aconseguir 
directament un repartiment modal més 
sostenible i no pensar posteriorment a la 
implantació com planificar les xarxes de 
transport per arribar a tindre un sistema més 
sostenible. 

Procés de gentrificació  

En els darrers anys, a nivell mundial s’ha produït 
un procés de gentrificació el qual també ha 
afectat la ciutat de Barcelona, primer amb barris 
com la Barceloneta o el Born i posteriorment ha 
acabat afectant al conjunt de la ciutat i la seva 
àrea metropolitana.  

Fins aquest 2018, el fenomen només afectava a 
l’habitatge, però aquests darrers mesos també 
ha acabat afectant el mercat d’oficines. 

Segons el Centre de Negocis Internacional de 
Catalunya, actualment al 22@ marxen una 
vintena d’empreses però en el seu lloc 

s'implanten 100 de noves. Normalment les 
empreses que marxen són de caràcter nacional i 
de petites i mitjanes empreses que no poden 
competir amb les empreses internacionals. 

 

Actualment al districte 22@ 
marxen una vintena 
d’empreses però en el seu lloc 
s’instal·len 100 de noves  

Per pal·liar aquest fet, des del 22@Network BCN, 
l’associació empresarial del districte, tenen 
previst ampliar la capacitat per a edificis 
d’oficines a la zona nord de l’eix Pere IV. De 
moment però, donat que no hi ha més espai, les 
empreses són traslladades a la perifèria de 
Barcelona, com per exemple el municipi 
d’Esplugues de Llobregat, els quals destaquen 
per ser àmbits menys accessibles amb el 
transport públic.  

Així doncs, el procés de gentrificació comportarà 
un increment del nombre de desplaçaments 
intermunicipals entre els municipis de la primera 
i segona corona en detriment dels viatges amb 
Barcelona ciutat. Caldrà doncs potenciar i 
millorar la mobilitat intermunicipal 
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 La digitalització i la 
mobilitat 4.0 
 

El model de mobilitat actual és el resultat d’un 
constant canvi i adaptació als comportaments de 
la societat. La mobilitat proporciona resposta a 
les necessitats que sorgeixen de la quotidianitat 
en la ciutadania i la derivada necessitat de 
desplaçar-se. Per aquest motiu la mobilitat no 
manté unes característiques estàtiques, ans al 
contrari, cal entendre-la com un concepte 
dinàmic i sotmès a la contínua adaptació. 

Aquest constant canvi ha dut a modificar la 
manera d’utilitzar el transport, adaptant-se a les 
noves opcions que sorgeixen i distant cada cop 
més dels conceptes més tradicionals vinculats a 
la mobilitat i a la manera de desplaçar-nos. 
Aquests nous patrons originats amb l’evolució 
de la mobilitat ens porten a parlar de la 
connectivitat, entesa com a un element essencial 
per unificar diferents maneres de desplaçar-se a 
partir de la intermodalitat.  

La ciutadania disposa de diversos modes de 
transport, generant un canvi en la demanda però 
alhora aquest canvi també condicionat a les 
noves formes d’informació que ens porten a 
introduir el concepte “Mobility as a Service” 
(MaaS). Aquest concepte de la mobilitat com a 
servei sorgeix de la capacitat dels usuaris i 
usuàries de triar com es volen desplaçar a partir 
de la diversitat de mode i informació dels serveis 
dels que disposen, interconnectant diferents 
transports amb la finalitat de generar una 
mobilitat intel·ligent i més eficient. 

A continuació es desenvolupa, més 
detalladament, com s’entén la mobilitat com a 
servei en la quotidianitat i la diversitat d’oferta 
intermodal de transports com a elements que 
configuren la mobilitat actual i sobretot, la 
mobilitat que esdevindrà futura a mesura que es 
vagi consolidant, on apareixen noves maneres 
de moure’ns. Per analitzar els nous elements de 
la mobilitat s’ha consultat l’informe “Noves 
estratègies per desenvolupar als Plans Directors 
de Mobilitat (PDM)” 2018, elaborat per 
l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic i encarregat per l’ATM.  

 

Informació i noves tecnologies 
per a la gestió de la mobilitat 

L’accés a la informació proporciona a la població 
la capacitat de tenir llibertat per triar a partir de 
la possibilitat de comparar, tenint una nombrosa 
i diversa quantitat de dades. Les noves 
tecnologies expandeixen aquesta accessibilitat 
a la informació i per tant es generen canvis en la 
demanda, en aquest cas en la demanda referent 
a la mobilitat.  

Les noves tecnologies 

expandeixen l’accessibilitat a la 

informació, fet que genera 

canvis en la demanda de 

mobilitat 

Partint d’aquesta premissa i recuperant 
l’emmarcament de la mobilitat com a servei, la 
mobilitat està condicionada a l’accés a la 
informació. Aquesta informació es genera 
mitjançant les noves tecnologies, i per tant, la 
competència entre proveïdors de transport i 
modes està sotmesa a la capacitat de 
proporcionar informació. Sovint els proveïdors 
directes no són els emissors que faciliten la 
informació, sinó que es realitza a partir 
d’intermediaris definits per empreses que 
proporcionen eines gràcies a mitjans tecnològics 
i ràpids per comparar opcions de desplaçament.  

Els operadors de transport adquireixen visibilitat 
i opcions d’obtenir més demanda segons la 
capacitat d’aparèixer com a consulta 
d’informació, per tant, depenen dels 
intermediaris que es dediquen a proporcionar 
les opcions de transport més adients i la seva 
voluntat de donar més visibilitat o menys.  

El rol de la informació i les noves tecnologies és 
cada cop més determinant en la mobilitat, 
permetent introduir el concepte de Smart 
Mobility de manera que deixem enrere la 
tendència de la mobilitat sostenible i segura per 
parlar d’una mobilitat intel·ligent. 

Aquesta nova tendència considera la tecnologia 
com a element essencial per poder definir la 
mobilitat intermodal on la combinació de 
mitjans i modes de transport esdevé la manera 

més eficient i intel·ligent de desplaçar-se segons 
les necessitats de cada moment.  

Comparant la tendència de mobilitat per la que 
s’ha apostat en els darrers anys amb la tendència 
que es planteja en l’actualitat, es passa d’un 
model de piràmide de prioritat a un model basat 
en la intermodalitat.  

El model de mobilitat sostenible, basat en un 
format piramidal, té com a objectiu la priorització 
dels mitjans de transport de baix consum 
energètic ordenant els modes de transport a 
partir d’aquest criteri. D’aquesta manera 
s’atorga prioritat als desplaçaments a peu, 
seguit de la bicicleta, com a modes més 
sostenibles i amb menor impacte ambiental. A 
continuació es situa el transport col·lectiu, on 
s’optimitza el nombre d’usuaris/es gràcies a 
compartir vehicle privat o l’ús del transport 
públic, i finalment el transport privat basat en 
cotxes i motos generalment, implicant 
majoritàriament desplaçaments individuals.  
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Figura 114 Mobilitat sostenible i segura 

 

Per avaluar el model piramidal s’analitza la quota 
modal com a indicador de polítiques de 
sostenibilitat, sense valorar els desplaçaments 
intermodals o la opció de combinar diversos 
mitjans de transport per aconseguir millors 
desplaçaments.  

Per contra, la tendència de mobilitat que es 
proposa i preveu com a conseqüència dels 
canvis de comportament de la ciutadania, es 
fonamenta en l’ús de la tecnologia per adquirir 
informació que permeti combinar modes de 
transport per  tal d’optimitzar temps, distàncies i 
oferta de serveis. A diferència de l’altre model, 
en aquest no s’estableixen prioritats de manera 
que es crea una xarxa entre modalitats de 
transport on la combinació d’ús entre ells esdevé 
l’objectiu per aconseguir una mobilitat eficient i 
sostenible, adaptada a la oferta i la demanda 
dels serveis de mobilitat depenent de cada 
moment. Per tant, novament es recupera el 
concepte de Mobility as a Service, per crear una 

mobilitat intel·ligent on la reducció de vehicles 
implica menor contaminació i alhora menor 
presència d’elements en les trajectòries per 
agilitzar els desplaçaments i reduir-ne els temps 
i els costos.  

Figura 115 Mobilitat intel·ligent 

 

En aquesta mobilitat intel·ligent apareixen 
modalitats de desplaçament com els cotxes 
compartits, el transport públic o col·lectiu, la 
bicicleta, l’anar a peu i nous elements de 
mobilitat lleugera, ginys de mobilitat, cada cop 
més presents en els darrers anys (patinets, 
segway, monopatins, etcètera). La combinació 
entre tots aquests modes genera un nou sistema 
de mobilitat basat en la multimodalitat on es 
decideix quin mitjà de transport utilitzar a cada 
moment i in situ, gràcies a la consulta de les 
noves tecnologies per conèixer temps reals de 
desplaçaments i opcions més eficaces. 
Paral·lelament, els smartphones ens aporten 
aquesta informació i consulta ràpida per triar la 

millor opció i realitzar pagaments dels serveis de 
mobilitat que s’utilitzen segons la durada dels 
nostres trajectes. El conjunt de tots els elements 
que configuren la mobilitat intel·ligent permeten 
optimitzar trajectes econòmicament i 
temporalment, sent més eficients, prioritzant 
modalitats menys contaminants i 
conseqüentment esdevenint més sostenibles  

Mitjançant els smartphones es fa ús 
d’aplicacions de mòbil que permeten intervenir 
en la elecció de la modalitat de mobilitat trobant 
aplicacions que informen d’empreses de 
vehicles compartits, de temps de durada dels 
trajectes, intermediaris entre passatgers i 
propietaris particulars, possibilitat de compartir 
trajectes, localització de taxis, comparació i 
combinació entre diversos mitjans de transport, 
geolocalització de vehicles, informació sobre 
aparcaments, serveis d’aparcacotxes, i 
aplicacions per compartir serveis de distribució 
de mercaderies.  

La infinitat d’aplicacions mòbils vinculades a la 
mobilitat permeten ajustar i personalitzar la 
manera de desplaçar-nos, seleccionant les 
opcions que millor s’adeqüen a cada instant per 
utilitzar un criteri basat en cost-temps-
comoditat.  

 

 

 

 

La mobilitat col·laborativa 

La tendència actual cap a la mobilitat intel·ligent 
basada en la intermodalitat porta nous 
comportaments referents a l’ús del vehicle 
privat, generalment a partir del cotxe. Aquests 
canvis en l’ús de l’automòbil es deuen a la 
ruptura de la propietat del vehicle a favor del 
vehicle compartit, donant lloc a la mobilitat 
col·laborativa. Aquest nou concepte es basa en 
la manca de necessitat d’adquirir un vehicle 
propi, tenint en compte les despeses associades 
a la propietat d’un automòbil i el seu 
manteniment, i fent-ne ús únicament quan es 
generi una demanda. Aquest sistema de 
carsharing permet compartir els costos i 
impactes d’un vehicle a partir de la no compra 
per part de cada conductor. Un altre sistema que 
facilita la no adquisició d’un vehicle és el 
carpooling, on a diferenciar del carsharing en 
que els conductors comparteixen vehicles per 
realitzar els desplaçaments quan en tenen 
demanda, aquest mètode permet compartir 
trajectes per fer un ús més eficient del vehicle 
privat. Aquestes dues modalitats han 
experimentat una notable popularització entre 
usuaris gràcies a les start-up que geolocalitzen 
els vehicles per satisfer demanda i oferta de 
manera instantània i eficaç, novament mitjançant 
les noves tecnologies.  

Aquests mètodes de mobilitat col·laborativa 
faciliten l’accessibilitat al vehicle privat gràcies a 
la no adquisició d’un automòbil. La opció de no 
posseir un vehicle privat propi i poder disposar-
ne d’un quan se’n tingui necessitat és una 
alternativa cada cop més utilitzada que troba 
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justificació en els avantatges econòmics de no 
posseir un cotxe i la manca d’inversió inicial, 
però també avantatges derivats d’aquest factor. 
Un d’aquests element justificatius respon a la 
concentració massiva de vehicles a les grans 
ciutats, sovint esdevenint un conflicte com a 
propietaris referent a l’estacionament i la 
dificultat de desplaçar-se per l’espai urbà.  

El benefici pels entorns urbans és evident ja que 
es descongestionen els espais, es redueixen els 
nivells de contaminació i es redueix el nombre 
de vehicles privats i trànsit a favor d’una mobilitat 
planificada i de major qualitat mitjançant la 
optimització en l’ús dels automòbils.  

Entre els exemples de carpooling es troben 
plataformes que ofereixen serveis de transport 
de passatgers, com ho fan els taxis, però 
utilitzant llicències de Vehicle de Turisme amb 
Conductor (VTC). Aquestes empreses que 
ofereixen serveis de transport corresponent al 
model de mobilitat col·laborativa amb vehicles 
privats no s’emmarquen sota la mateixa 
legislació que les empreses de transport públic 
regulat., generant certs conflictes entre 
ambdues opcions. Les noves empreses basades 
en VTC proporcionen serveis amb vehicles 
particulars oferint realitzar desplaçaments a 
clients a partir de la geolocalització indicada 
amb aplicacions mòbil.  

La mobilitat col·laborativa, sobretot la basada en 
el mètode de carpooling amb VTC i el 
carsharing, no afavoreixen la mobilitat 
intermodal ja que es busca un desplaçament que 
va d’origen a destinació, sense utilitzar altres 
modes de transport. El carsharing permet reduir 
el nombre de vehicles privats ocupant espai a les 
ciutats i així contribuir en disminuir el trànsit, com 
també pot tenir el mateix efecte l’ús de 
carpooling compartit entre diverses persones, 
per aconseguir unes ciutats menys 

contaminades i més accessibles i còmodes per 
desplaçar-nos-hi.  

La mobilitat elèctrica i amb 
combustibles alternatius 

La mobilitat avança cap a un nou model basat en 
la intermodalitat, una mobilitat intel·ligent, 
capaç d’aprofitar els recursos tecnològics i de la 
informació per consumir serveis per satisfer la 
demanda de desplaçaments i buscar la millor 
opció trencant els patrons preestablerts fins ara. 
Però la mobilitat intel·ligent també cerca la 
sostenibilitat per minimitzar els impactes 
ambientals. La manera d’aconseguir aquesta fita 
és utilitzar vehicles elèctrics o amb combustibles 
alternatius basats en energies netes.  

La presència de vehicles elèctrics en comparació 
amb la resta de vehicles potser no destaca 
considerablement, però és innegable la 
tendència a augmentar la flota de vehicles 
elèctrics que s’està produint des dels darrers 
anys.  

L’aposta pels vehicles elèctrics, ja sigui en els 
mitjans de transport privat com en l’àmbit del 
transport públic, permet realitzar uns 
desplaçaments més eficients, nets i sostenibles. 
Per garantir el seu ús i la proliferació d’aquests 
vehicles és necessari dotar els espais públics de 
punts de càrrega per promocionar la seva 
adquisició per part de la ciutadania.  

Els avantatges d’aquest tipus de vehicles són 
diversos ja que l’eficiència energètica és el 
concepte que els defineix amb una reducció de 
la dependència del consum de combustibles 
derivats del petroli a favor de les energies 
renovables. Per altra banda, els beneficis 

Figura 116 Ús del vehicle privat a partir de la propietat del vehicle i del rol de l'usuari/a 



// 130 

 

Diagnosi Preliminar Estratègica 

ambientals s’evidencien gràcies a la no 
generació d’emissions locals afavorint la menor 
contaminació atmosfèrica i acústica.  

La mobilitat elèctrica ha de permetre establir un 
model de mobilitat més sostenible a partir dels 
canvis en la flota de vehicles per augmentar la 
presència de vehicles elèctrics basats en 
l’eficiència energètica, vers el vehicle tèrmic 
convencional.  

Actualment, el nombre d’aquest tipus de 
vehicles en el territori català encara és minoritari, 
sent més freqüent els vehicles híbrids que els 
elèctrics únicament. Els vehicles híbrids 
posseeixen un motor tèrmic convencional de 
gasolina o gasoil i alhora un motor elèctric amb 
la finalitat de funcionar combinats per 
aconseguir un millor rendiment i més eficiència. 
Aquest tipus de vehicle utilitza l’energia elèctrica 
emmagatzemada quan es mou a baixes 
velocitats, mentre que utilitza el motor de 
combustió en situacions de major velocitat i 
quan es requereix major potència. Entre aquests 
tipus de vehicles es troben els híbrids 
endollables, que combinen els dos tipus de 
motors però que tenen una major autonomia 
elèctrica i sent amb els que es possible funcionar 
únicament amb energia elèctrica sense la 
necessitat de combinar els dos sistemes, si es 
desitja.  

Els vehicles híbrids sovint són considerats una 
millor opció pels propietaris a causa de la 
possibilitat d’utilitzar el motor de combustió per 
combinar amb el motor elèctric en cas 
d’esgotament de l’energia emmagatzemada. 

Per donar resposta a aquesta perspectiva cal 
impulsar la expansió de punts de càrrega de 
vehicles elèctrics per garantir el subministrament 
d’aquest model de transport sostenible.  

Referent als vehicles elèctrics cal fer esment del 
rol que ocupen en el transport públic ja que cada 
cop és més freqüent trobar autobusos elèctrics 
pels carrers de les nostres ciutats. En aquest 
àmbit es troben tres tipologies d’autobusos 
segons el tipus de motor: autobusos híbrids amb 
barreja de motor elèctric i motor convencional; 
els autobusos elèctrics connectats a una 
infraestructura elèctrica de forma permanent 
(troleibusos) però amb unes bateries auxiliars 
per poder funcionar fora de les línies elèctriques; 
i els autobusos elèctrics amb bateria que porten 
una càrrega elèctrica mitjançant un sistema de 
pila d’hidrogen o d’ultracapacitadors.  

Els autobusos elèctrics presenten múltiples 
avantatges per fomentar una mobilitat 
sostenible. Entre aquests avantatges es troba 
l’alt rendiment energètic que ofereixen a causa 
de la velocitat constant (rendiments del 95%) en 
comparació als motors de combustió (20% en 
cicles urbans). La capacitat de recuperació 
d’energia en trams de desacceleració o frenada 
del vehicle permeten recarregar els sistemes 
d’alimentació energètic dels autobusos.  

Tot i així, els vehicles elèctrics no són l’única 
opció de mobilitat sostenible, cal esmentar una 
altra opció que recau en els combustibles 
alternatius. En aquest tipus de vehicles trobem 
els que utilitzen bifuel de gas natural comprimit 
(GNC), alternant-se amb l’ús de gasolina o gasoil 

de manera que disposen d’un motor d’injecció 
dual amb capacitat d’emmagatzematge de 
combustible dels dos tipus en dos dipòsits 
diferents. Un altre vehicle disponible és el que 
s’alimenta de bifuel amb gas liquat de petroli 
(GLP) utilitzant una barreja de gasoil o gasolina i 
gas propà i butà a partir dels dos dipòsits per 
aconseguir uns valors de contaminació inferiors 
als vehicles convencionals. La majoria dels 
vehicles que utilitzen aquest mètode són 
biocombustibles de manera que es pot triar quin 
combustible consumir, sent minoritaris els que 
només fan ús de gas liquat de petroli.  

Altres combustibles alternatius utilitzats en el 
transport i que contribueixen a la reducció 
d’emissions de gasos contaminants són el 
biodièsel i el bioetanol. Ambdós biocarburants 
utilitzen com a element principal llavors vegetals 
barrejades amb altres elements per produir 
combustibles aptes per a l’automoció.  

Les emissions generades pel transport responen 
als elevats consums d’energia en l’àmbit de la 
mobilitat, amb clares repercussions sobre la 
salut humana. Per poder canviar aquests 
paràmetres es busquen nous combustibles 
alternatius que siguin menys perjudicials i 
contaminants pel medi ambient. Tanmateix els 
vehicles que utilitzen combustibles alternatius 
ocupen un segment reduït en comparació amb 
els vehicles de combustió convencional, 
tendència que es planteja modificar a favor 
d’una mobilitat amb menor impacte ambiental.  

 

El vehicle autònom 

La conducció autònoma ja és una realitat de la 
mobilitat intel·ligent gràcies als avanços de les 
noves tecnologies. El que semblava un futur molt 
llunyà pren progressivament més força amb 
l’arribada de vehicles cada cop més autònoms. 
Són diversos els vehicles que es desplacen de 
forma autònoma a mode de prova per obrir el 
camp a la conducció sense necessitat de 
conductor.  

Els nivells d’autonomia en la conducció es 
graduen de manera que es comença amb un 
limitador de velocitat i sistemes de velocitat 
prefixada, passant per assistència en 
aparcament o adaptacions als fluxos de trànsit, 
per arribar a uns nivells en que el vehicle és 
capaç de resoldre situacions més complexes 
gràcies a la programació adequada i la capacitat 
d’adoptar comportaments de conductor.  

Per assolir l’objectiu 

d’una autonomia absoluta en la 

conducció és necessari vincular 

l’alta tecnologia, la informació i 

la connectivitat.  

 

Els vehicles autònoms aporten comoditat a la 
conducció però alhora es pot reduir el trànsit i la 
presència de vehicles a les xarxes viàries si 
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s’aconsegueix configurar un vehicle autònom 
elèctric i compartit. Optimitzar vehicles permetrà 
reduir el nombre d’aquests i beneficiar la 
mobilitat.  

L’horitzó que es perfila des del sector de 
l’automoció autònoma és crear un futur sense 
conductors ni propietaris de vehicles on el cotxe 
autònom sigui capaç de desplaçar als usuaris fins 
a la porta de les seves destinacions amb la 
facilitat de despreocupar-se d’haver d’aparcar el 
vehicle ja que aquest serà autosuficient per fer-
ho sol i recollir al mateix usuari quan necessiti 
tornar a fer un altre desplaçament.  

La necessitat d’integrar informació referent a la 
mobilitat de totes les modalitats i tots els 
recorreguts possibles és evident ja que el vehicle 
autònom ha de tenir un coneixement absolut del 
territori per on es mou.  

Malgrat els discursos a favor i en contra dels 
vehicles autònoms obren debats complexes, la 
tecnologia va adquirint cada cop més rellevància 
en els automòbils i sistemes de transport com a 
element de la mobilitat intel·ligent.  

El vehicle autònom pot contribuir a baixar 
l’accidentalitat gràcies a la reducció de l’error 
humà de manera que el risc a la carretera sigui 
menor. Un altre avantatge d’aquest sistema és la 
millora en la conducció a partir d’una manera de 
conduir més eficient i amb menor consum 
energètic de manera que les emissions es 
redueixen i l’impacte ambiental, 
conseqüentment, també.  

Si es vincula el vehicle autònom amb la mobilitat 
col·laborativa basada en el carpooling o 
carsharing es podria garantir accés al transport a 
zones amb menys cobertura de servei de 
transport públic o col·lectiu, de manera que 
s’eliminarien o s’escurçarien distàncies 
territorials. Així s’observa com una possibilitat 
d’adaptar el transport públic per donar oferta a 
zones de menor densitat o de major cost i poc 
ús, com també pot garantir major freqüència en 
línies i trajectes ja establerts a mesures que es 
configurin rutes amb més flexibilitat.   
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 Seguretat viària  
 

La seguretat viària es, sens dubte, 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 del SIMMB, 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 les 
dades de trànsit i accidentalitat del Servei Català 
de Trànsit, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, així com altres dades 
estadístiques de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (IDESCAT)  i de l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). 

Marc regulador 

El PDM es troba a cavall entre dues dècades, en 
les quals s’han marcat uns objectius a nivell de 
seguretat viària (2010-2020) i se’n marcaran uns 
de nous (2020-2030), condicionats pels plans a 
nivell europeu (European Road Safety Action 
Programme 2020-2030), estatal (Estrategia de 
Seguridad Vial 2021-2030) i català (Pla Estratègic 
de Seguretat Viària de Catalunya. En qualsevol 
cas, el PDM s’haurà d’alinear amb el que proposi 
el SCT en el seu Pla per a la propera dècada. 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 reduir un 50% el 

nombre de víctimes mortals l'any 2019 respecte 
de l'any 2010. 

No obstant, abans dels nous plans, cal estar 
atents a les noves normatives que estan 
apareixent o apareixeran en breu des de les 
diverses administracions: 

- Reducció del límit de velocitat en 
carreteres convencionals. 

- Augment del nombre de punts de carnet 
retirats per infraccions comeses per l’ús 
de dispositius mòbils mentre es 
condueix. 

- Normatives municipals referent a l’ús 
dels patinets i de les bicicletes. 

 

Assoliment dels objectius 

En el període 2010-2017 el nombre d'accidents 
amb morts o ferits greus ha disminuït en un 
11,1%, disminuint la mortalitat en un 25%, si bé 
el nombre d'accidents amb víctimes totals ha 
augmentat en un 16,5%, degut a l'increment 
d'accidents amb víctimes lleus. 

Figura 117 Evolució d'accidents amb víctimes al 
SIMMB (2010-2017) 

 

L'increment del nombre de víctimes es dóna tant 
en zona interurbana (24,1%) com urbana (14%). 
La disminució de l'accidentalitat mortal o greu 
també es dóna en ambdues zones, especialment 
en les vies interurbanes (-16,4%).  

A l'àmbit del SIMMB, fins l’any 2016 s’estava en 
la línia de complir l'objectiu de reducció de les 
víctimes mortals i greus establert en el pla 
europeu de seguretat viària 2011-2020), passant 
de 154 víctimes mortals el 2010, a 77 al 2017. 

Les 116 víctimes mortals l’any 2017 i les 110 
(encara provisionals) de l’any 2018 trenquen 
aquesta tendència positiva, si bé les xifres no 
estan massa lluny de l'objectiu del 50% marcat 
per al 2020. 

Figura 118 Evolució del nombre de víctimes mortals 
en accidents de trànsit al SIMMB (2010-2017) 

 

Les dades provisional de 2018 indiquen una 
reducció dels accidents lleus entre l’1 i 2% 
respecte l’any 2017 però un augment de l’1% en 
el nombre d’accidents greus. 

 

En el període 2010-
2017 la mortalitat ha disminuït  
un 25% 
 

Accidentalitat per tipus de 
xarxa 

Entre 2010 i 2017 la localització dels accidents de 
trànsit al SIMMB es manté molt similar, amb una 
proporció del 73% a la xarxa urbana i el 27% 
restant a la xarxa interurbana. En ambdós casos 
el nombre d'accidents entre 2010 i 2017 s'ha 
incrementat, seguint la tendència general, en 
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particular un 24% en zona interurbana i un 14% 
en la zona urbana. 

Figura 119 Evolució d'accidents amb víctimes per 
zones (2010-2017) 

 

 

En canvi, s'observa una reducció general en 
l'accidentalitat greu, especialment a la zona 
interurbana, amb un descens del 16,4%, mentre 
que a la zona urbana, la disminució ha estat del 
7,6%. 

Taula 73 Evolució d'accidents greus, zona urbana i 
zona interurbana (2010-2017) 

Any Zona urbana Zona interurbana Total 

2010 721 475 1.196 

2011 722 382 1.104 

2012 735 461 1.196 

2013 722 467 1.189 

2014 825 408 1.233 

2015 747 404 1.151 

2016 690 430 1.120 

2017 666 397 1.063 

 

En tot el període es compleix que el nombre de 
víctimes per accident és major en les vies 
interurbanes (entre 1,65 i 1,82 víctimes per 
accident, segons l'any) que en les urbanes (entre 
1,28 i 1,39 víctimes per accident). 

Localització de l'accidentalitat 

Accidentalitat per comarques 

En l’anàlisi dels accidents per comarques, en 
termes absoluts la comarca que registra un 
major nombre d'accidents és el Barcelonès, 
degut a l’elevat nombre d’accidents urbans, 
quasi el 70% del total de l’àmbit (taula 4) . 

A les comarques del Vallès Occidental i Baix 
Llobregat tenen lloc quasi el 40% dels accidents 
en zona interurbana. 

En general la majoria de comarques pateixen un 
increment de l'accidentalitat seguint la tònica 
general de més accidents totals, però menys 
accidents greus. Osona, és la comarca on més ha 
augmentat l’accidentalitat en aquests 7 anys 
(51,4%). 

Les úniques comarques que experimenten un 
descens són el Berguedà (-9,8%), el Garraf (-
18,2%), el Vallès Oriental (-0,7%). 

 

Els increments més forts a la zones urbanes es 
donen a les comarques de l'Alt Penedès (80,2%) 
i Osona (92,5%) mentre que en l'àmbit interurbà 
l'increment més significatiu és el del Barcelonès, 
amb un 216,3%. 

 

 

 

 

Al parlar de concentració d’accidents en zona 
interurbana, el Barcelonès presenta l’índex més 
alt d’accidents per km de xarxa (9,36), molt 
superior a la següent comarca, el Baix Llobregat, 
amb 3,59 accidents/km. 
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 2010 2017    

Comarca ZU %ZU ZI %ZI 
Total 
2010 

ZU %ZU ZI %ZI 
Total 
2017 

∆ ZU ∆ ZI 
Inc 

Total 

Alt Penedès 81 0,6% 248 5,5 329 146 1,0% 294 5,2% 440 80,2% 18,5% 33,7% 

Anoia 137 1,0% 180 4,0 317 134 0,9% 215 3,8% 349 -2,2% 19,4% 10,1% 

Bages 285 2,1% 294 6,5 579 289 1,9% 339 6,0% 628 1,4% 15,3% 8,5% 

Baix 
Llobregat 

1.207 9,0% 831 18,3 2.038 1.559 10,1% 1.078 19,2% 2.637 29,2% 29,7% 29,4% 

Barcelonès 9.429 69,9% 306 6,8 9.735 10.529 68,5% 968 17,2% 11.497 11,7% 216,3% 18,1% 

Berguedà 31 0,2% 133 2,9 164 32 0,2% 116 2,1% 148 3,2% -12,8% -9,8% 

Garraf 271 2,0% 191 4,2 462 220 1,4% 158 2,8% 378 
-

18,8% 
-17,3% -18,2% 

Maresme 557 4,1% 422 9,3 979 668 4,3% 511 9,1% 1.179 19,9% 21,1% 20,4% 

Moianès 8 0,1% 38 0,8 46 10 0,1% 50 0,9% 60 25,0% 31,6% 30,4% 

Osona 106 0,8% 172 3,8 278 204 1,3% 217 3,9% 421 92,5% 26,2% 51,4% 

Vallès  
Occidental 

958 7,1% 998 22,0 1.956 1.108 7,2% 1.031 18,3% 2.139 15,7% 3,3% 9,4% 

Vallès 
Oriental 

412 3,1% 692 15,3 1.104 464 3,0% 632 11,2% 1.096 12,6% -8,7% -0,7% 

Total 13.483 100,0% 4.530 100,0 18.013 15.364 100,0% 5.622 100,0% 20.986 14,0% 24,1% 16,5% 

Taula 74. Accidents per comarca (2010-2017) 
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En el període 2010-2017 el 
Barcelonès, degut a la 
concentració de trànsit a les 
Rondes, és la comarca amb 
major concentració 
d'accidents. 
 

 

 

 

També el Barcelonès és la comarca amb més 
accidentalitat si es considera el nombre 
d'accidents en relació als vehicles*quilòmetre 
que es fan a la xarxa interurbana de cada 
comarca.  

El fet que el Barcelonès concentri tanta 
accidentalitat, en termes de concentració i de 
risc, es deu a les Rondes de Barcelona, que 
concentren el 10% de tot el trànsit del SIMMB. 

Però al parlar de risc, també apareixen 
comarques com el Moianès, el Bages i el 
Berguedà 

. 

L'anàlisi del risc 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/o 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. 

IP = (accidents amb morts i/o ferits greus x 109) / VK 

 

Totes les comarques registren un índex de 
perillositat baix o molt baix amb dues 

excepcions: el Bages, amb un índex Mitjà i el 
Berguedà amb un índex Alt, però totes dues 
milloren el seu índex respecte l'any 2010. 

A l’àmbit del SIMMB s'experimenta una reducció 
de l'IP respecte l'any 2016, amb un nivell de 
perillositat baix 

 

El Berguedà i el Bages són les 
comarques amb un major risc 
de patir un accident greu. 
 

 

Taula 77. Índex de perillositat de l’àmbit SIMMB 

Acc. 
M+FG 

VK 
2016 

IP 
2016 

VK 
2017 

IP 
2017 

∆ 
17/16 

%sobre 
mitja 
Cat. 

Catego
EuroRap

397 20.414 22,15 20.434 20,55 -7,2 -34,77 Ba

Taula 75. Accidents en zona interurbana per comarca i per km de xarxa (2017) 

Comarca Km de xarxa 
Acc. ZI  

2017 

Acc./km xarxa 
2017 

Veh*km (milers) 

2017 
Acc./milió veh*km 

Alt Penedès 354,7 294 0,83 1.309.104 0,225 

Anoia 423,3 215 0,51 870.824 0,247 

Bages 492,6 339 0,69 958.611 0,354 

Baix Llobregat 300,0 1.078 3,59 3.777.069 0,285 

Barcelonès 103,4 968 9,36 2.225.508 0,435 

Berguedà 388,3 116 0,30 312.627 0,371 

Garraf 119,5 158 1,32 686.659 0,230 

Maresme 246,4 511 2,07 2.051.327 0,249 

Moianès 118,3 50 0,42 127.201 0,393 

Osona 620,0 217 0,35 1.053.420 0,206 

Vallès  Occidental 433,7 1.031 2,38 3.923.771 0,263 

Vallès Oriental 434,1 632 1,46 2.889.828 0,219 

Total 4.040,1 5.622 1,39 20.434.237 0,291 

Taula 76. Índex de perillositat per comarques (2010-2017) 

Comarca Acci, M+FG VK 2017 IP 2017 IP 2010 ∆ 17/10 
%sobre 
mitja Cat. 

Categoria 
EuroRap 

Alt Penedès 40 1.309,10 30,56 20,45 49,4% -3% Baix 

Anoia 20 870,82 22,97 13,20 74,0% -27% Baix 

Bages 31 958,61 32,34 40,52 -20,2% 3% Mitjà 

Baix Llobregat 53 3.777,07 14,03 16,22 -13,5% -55% Baix 

Barcelonès 24 2.225,51 10,78 10,93 -1,4% -37% Baix 

Berguedà 17 312,63 54,38 75,31 -27,8% 73% Alt 

Garraf 17 686,66 24,76 33,95 -27,1% -21% Baix 

Maresme 38 2.051,33 18,52 25,78 -29,1% -41% Baix 

Moianès 2 127,20 15,72 - - -50% Baix 

Osona 31 1.053,42 29,43 17,30 70,1% -7% Baix 

Vallès  Occidental 64 3.923,77 16,31 31,50 -48,2% -48% Baix 

Vallès Oriental 59 2.889,83 20,42 23,10 -11,6% -35% Baix 
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Pel que fa a la zona urbana, el nombre més alt 
d'accidents per cada mil habitants es donava 
l'any 2010 al Barcelonès (4,2), fet que es manté al 
2017, fins i tot amb una lleugera pujada (4,68). La 
resta de comarques romanen per sota dels 2 
accidents per cada 1.000 habitants. En 
destaquen les comarques del Baix Llobregat i 
del Bages. 

 

Mapa 34.  Accidents en zona urbana per cada 1.000 
habitants (2010-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taula 78. Accidents en zona urbana per cada 1.000 habitants i comarca (2010-2017) 

 2010 2017  

Comarca Acci, ZU Població 
Acc./1000 

hab 
Acc. ZU Població 

Acc. 
/1000 hab 

∆% 

Alt Penedès 81 105.670 0,77 146 106.930 1,37 78% 

Anoia 137 118.509 1,16 134 118.227 1,13 -2% 

Bages 285 177.032 1,61 289 175.095 1,65 3% 

Baix Llobregat 1.207 803.705 1,50 1.559 813.996 1,92 28% 

Barcelonès 9.429 2.246.280 4,20 10,529 2.248.227 4,68 12% 

Berguedà 31 41.310 0,75 32 38.791 0,82 10% 

Garraf 271 146.469 1,85 220 147.504 1,49 -19% 

Maresme 557 434.897 1,28 668 444.046 1,50 17% 

Moianès 8 12.962 0,62 10 13.279 0,75 22% 

Osona 106 152.389 0,70 204 155.154 1,31 89% 

Vallès  Occidental 958 892.260 1,07 1.108 910.031 1,22 13% 

Vallès Oriental 412 396.118 1,04 464 403.259 1,15 11% 

Total 13.483 5.529.099 2,44 15.364 5.576.037 2,76 13% 
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Accidentalitat interurbana per 
tipologia de via 

Segons la classificació tècnica de vies, on es 
registra la major concentració d'accidents és en 
carreteres convencionals amb 1 calçada. L’any 
2010 suposaven el 41,1% d'accidents i el 2017 el 
38%.  

Amb accidents greus, però, a les carreteres 
convencionals d’1 calçada hi tenen lloc, l’any 
2017, el 55% dels accidents. 

 

 

 

A les carreteres convencionals 
s’hi registra el 55% dels 
accidents greus. 
 

 

 

Mapa 35.  Accidents en zona interurbana (2010-2017) 

 

  

Taula 80. Accidents en zona interurbana segons classificació tècnica (2010-2017) 

Tipologia de vies 2010 %2010  2017 %2017 ∆10-17% 

Autopista 1.241 27,4% 1.448 25,8% 16,7% 

Autovia 624 13,8% 1.402 24,9% 124,7% 

Convencional doble calçada 294 6,5% 255 4,5% -13,3% 

Preferent 1 calçada 11 0,2% 27 0,5% 145,5% 

Convencional 1 calçada 1.861 41,1% 2.134 38,0% 14,7%

Taula 79. Accidents amb Morts i ferits greus en zona interurbana segons classificació tècnica (2010-2017) 

Tipologia de vies 2010 %2010  2017 %2017 ∆10-17% 

Autopista 87 18,3% 71 17,9% -18,4% 

Autovia 45 9,5% 60 15,1% 33,3% 

Convencional doble calçada 17 3,6% 20 5,0% 17,6% 

Preferent 1 calçada 1 0,2% 4 1,0% 300% 

Convencional 1 calçada 225 47,4% 217 54,7% -3,6% 
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Mapa 36.  Accidents greus en zona interurbana (2010-
2017) 

 

 

 

 

 

Les vies amb major concentració d'accidents són 
les d’entrada a la ciutat de Barcelona, 
especialment la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral. 
Junt amb la B-23 i la C-58 s’hi registren més del 
23% del total d’accidents del SIMMB. De les 10 
vies amb major concentració (taula 9) només la 
C-245 és de calçada única, les altres 9 són de 
doble calçada. 

Taula 81. Vies amb major concentració d'accidents 
del SIMMB (2010-2017) 

 

En l'accidentalitat greu apareixen també les 
Rondes, però també altres vies secundàries, com 
la B-211 o la B-682:  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 82. Vies amb major concentració 
d'accidents greus del SIMMB (2010-2017) 

 

Les Rondes de Barcelona són 
les vies amb major 
concentració d’accidents. Però 
en 5 carreteres (C-55, C-58, C-
31, C-16 i C-25) tenen lloc el 
30% d’accidents mortals. 
 

En referència als accidents mortals, són la C-55 i 
la C-58 les dues vies amb major concentració. 

 Via Long. 
Accidents  

2010-2017 
Con. 

% sobre 

total 
accidents ZI 

1 B-10 9,2 1.891 205,1 6,7% 

2 B-20 13,2 1.947 147,2 5,7% 

3 B-23 11,2 759 67,8 5,7% 

4 C-58 37,1 2.177 58,7 5,5% 

5 C-245 7,4 419 56,9 5,4% 

6 C-16C 4,2 189 45,2 5,4% 

7 B-30 11,9 515 43,2 5,1% 

8 C-31C 3,0 103 34,9 4,9% 

9 C-31 59,6 2.058 34,5 3,5% 

10 A-2 78,8 2.558 32,5 2,7% 

 

 
Via Long. 

Acc. 

greus 
2010-

17 

Con 
% sobre 

accidents   
greus ZI 

% greus 
sobre 
total 

accidents 

1 B-10 9,2 79 8,6 2,3% 4,2% 

2 B-20 13,2 62 4,7 1,8% 3,2% 

3 C-58 37,1 148 4,0 4,3% 6,8% 

4 B-682 3,1 11 3,5 0,3% 13,6% 

5 C-31C 3,0 10 3,4 0,3% 9,7% 

6 C-245 7,4 24 3,3 0,7% 5,7% 

7 GI-600 4,5 14 3,1 0,4% 12,4% 

8 C-31 59,6 186 3,1 5,4% 9,0% 

9 
BP-

1417 
12,4 35 2,8 0,9% 14,8% 

10 B-23 11,2 31 2,8 0,9% 4,1% 
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Taula 83. Vies amb major concentració 
d'accidents greus del SIMMB (2010-2017) 

 

 

 

 

 

 

Segons la classificació funcional de la xarxa al 
SIMMB, la major concentració d'accidents 
s'observa en la xarxa bàsica primària (53% l'any 
2010 i 59,4% l'any 2017) amb un increment 
significatiu de l'accidentalitat en termes 
absoluts. 

Hi ha un increment general en totes les 
tipologies de vies respecte de l'any 2010, 
especialment en la xarxa bàsica, amb un 
increment del 38,9% 

En els següents mapes es mostra la distribució 
d'accidents interurbans al SIMMB per tipologies 
funcionals de vies, on s'evidencien els trams viaris 
amb major accidentalitat del període 2010-2017.  

Taula 84. Accidents en zona interurbana segons 
classificació funcional de vies (2010-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Via Long. 

Acc. mortals 
2010-17 

%  sobre total  

1 C-55 63,1 43 8,7% 

2 C-58 37,1 25 5,0% 

3 C-31 59,6 30 6,0% 

4 N-340 46,0 16 3,2% 

5 C-15 44,0 14 2,8% 

6 A-2 78,8 23 4,6% 

7 C-17 86,4 24 4,8% 

8 C-25 104,7 27 5,4% 

9 C-59 52,0 12 2,4% 

10 AP-7 111,7 25 5,0% 

11 C-16 123,7 27 5,4% 

12 N-II 68,9 14 2,8% 

13 C-32 97,4 18 3,6% 

14 C-37 64,7 10 2,0% 

Tipologia de vies 2010 %2010  2017 %2017 ∆10-17% 

Bàsica primària 2.403 53,0% 3.337 59,4% 38,9% 

Comarcal 664 14,7% 744 13,2% 12,0% 

Local 382 8,4% 469 8,3% 22,8% 

Altres 837 18,5% 769 13,7% -8,1% 

Desconegut 244 5,4% 303 5,4% 24,2% 

Total 4.530 100,0% 5.622 100,0% 24,1% 



// 139 

 

Diagnosi Preliminar Estratègica 

 

 

  

Mapa 37.  Accidents en la xarxa bàsica 2010-2017 
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L'any 2017 a l’àmbit del SIMMB un 37,6% dels 
accidents es produeix en vies de menys de 4 
carrils, amb un índex de 0,20 accidents per km, 
mentre que un 45,7% dels accidents es 
produeixen en vies de 4 carrils o més, amb un 
índex de 1,38 accidents per km . 

En el cas dels accidents en zona urbana, una 
petita part correspon als accidents que han 
succeït en travesseres. En la taula següent 
podem veure el percentatge d'accidentalitat a 
les travesseres respecte del total d'accidents 
urbans. Els darrers anys s'ha aprofundit més en 
la classificació d'aquests accidents com a urbans 
en travessera i per això a partir del 2014 hi ha un 
aparent creixement sobtat del percentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 86. Percentatge d'accidents en travessera sobre 
el total en zona urbana (2010-2017) 

Any % acc trav. 

2010 0,7% 

2011 1,4% 

2012 0,9% 

2013 1,6% 

2014 4,7% 

2015 4,1% 

2016 4,5% 

2017 5,0% 

 

Accidentalitat a les interseccions 

L'anàlisi de l'accidentalitat a les interseccions és 
sempre un punt clau en l'anàlisi de 
l'accidentalitat. 

Un 40,3% dels accidents l'any 2017 al SIMMB 
s'han produït en interseccions, el 50,2% dels 
accidents urbans i el 13,1% dels interurbans. 

Mentre que l'accidentalitat urbana es manté 
pràcticament estable, amb un lleuger augment 
del 2,5%, la interurbana augmenta en quasi un 
20% respecte del l'any 2010, tot i que representa 
només un 10% del total d'accidents en 
intersecció. 

 Taula 87. Accidents amb víctimes a la intersecció 
(2010-2017) 

 

 

 

 

 

Com és d'esperar, a la zona urbana la majoria 
d'accidents en intersecció esdevenen en cruïlles 
en X o +, amb un 67,5%, mentre que a la zona 
interurbana, la majoria d'accidents es registren 
en cruïlles en T o Y (32,8%) i giratòries (32,3%). A 
destacar l'increment d'accidents a les giratòries 
en zona interurbana (45,4%) i la reducció 
d'accidents d'enllaç d'entrada o sortida en zona 
urbana (-38,9%). 

 

 

  

 Zona urbana Zona interurbana Total 

Tipus 2010 2017 ∆ 10-17% 2010 2017 ∆ 10-17% 2010 2017 ∆ 10-17% 

En X o + 5.240 5.206 -0,6% 72 56 -22,2% 5.312 5.262 -0,9% 

Enllaç d'entrada o sortida 95 58 -38,9% 152 200 31,6% 247 258 4,5% 

Giratòria 709 871 22,8% 163 237 45,4% 872 1.108 27,1% 

En T o Y 1.478 1.578 6,8% 222 241 8,6% 1.700 1.819 7,0% 

Taula 85. Accidents en zona interurbana per nombre de carrils (2010-2017) 

Tipologia 2010 % 2010 2017 % 2017 Km via (2010) 
Km via 
(2017) 

Acc./km 
(2010) 

Acc./km 
(2017) 

Menys de 4 carrils 1.806 39,9% 2.115 37,6% 10.568 10.568 0,17 0,20 

4 carrils o més 2.086 46,0% 2.567 45,7% 1.517 1.575 1,38 1,63 

Desconegut 638 14,1% 940 16,7% - -   

Total 4.530 100,0% 5.622 100,0% 12.101 12.144   
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Tipus d'accidents 

Les col·lisions són, amb diferència, el tipus 
d'accident més nombrós, tant en zona urbana 
com interurbana (representen el 56,8% i el 60,6% 
del total d'accidents de l'any 2107, 
respectivament), i aquest fet no ha canviat en el 
període d'estudi. Si bé la tendència general ha 
estat un increment de l'accidentalitat, cal 
destacar una reducció del 44,6% dels 
atropellaments en zona interurbana i un descens 
del 37,5% de les sortides de calçada en zona 
urbana. També s'han reduït les col·lisions en 
zona urbana en un 7,6%. 

Cal també destacar l'increment general de tipus 
sense especificar, tant en zona urbana com 
interurbana, amb quasi un 400% d'increment 
global. 

Taula 88. Accidents amb víctimes per tipus d'accident 
2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'any 2017 al SIMMB s'aprecia que la tipologia 
de col·lisió més freqüent en la zona urbana és la 
frontó-lateral (23,3%  del  total),  seguida  del 
fregament o col·lisió lateral, que representa un 
17,4%. Mentre que en zona urbana la tipologia 
de col·lisió més freqüent és l'encalç (31,3%), 
seguit per les sortides de via (19,4%). 

Analitzant l'evolució de l'accidentalitat greu al 
SIMMB per tipologia de succés, s'observa una 
disminució dels atropellaments en general 
(24,1%), especialment en zona interurbana, amb 
una reducció del 73,8%. També baixen les 
bolcades i col·lisions en ambdues zones i només 
augmenten les sortides de la calçada, que es 
doblen en zona urbana i creixen un -13,8% en 
zona interurbana. 

 

 

 

  

En zona urbana, el 16% dels 
accidents són atropellaments. 
 

 

 

 

 

 

 

Accidentalitat per tipus de vehicles 

L'any 2017 els turismes representen el 45,3% dels 
vehicles implicats en zona urbana, i el 63,8% en 
interurbana. En segon lloc, els vehicles 
motoritzats de dues rodes (motocicletes i 
ciclomotor) són el 25,3% dels vehicles implicats 
en zona urbana i el 16,3% en interurbana. A la 
zona urbana els vianants representen el tercer 
grup majoritari implicat  en  accidents  de  trànsit 
(9,3%), mentre que a la zona interurbana són les 
furgonetes (7,0%). 

Els trets principals de l'evolució dels implicats en 
els accidents amb víctimes entre 2010 i 2017 són 
els següents:  

Els turismes i els vehicles amb motor de dues 
rodes continuen registrant la major sinistralitat. 

El nombre de turismes s'ha incrementat tant a les 
zones urbanes com a les interurbanes. 

El nombre de motocicletes ha augmentat en 
ambdues zones, si bé el nombre de ciclomotors 
ha disminuït. La suma dels dos augmenta. 

S'aprecia l'augment de l'ús de la bicicleta en 
l'augment de la seva presència en els accidents 
-de l'ordre del doble- tant en zona urbana com 
interurbana. 

Com a curiositat esmentar l'augment de sinistres 
en zona urbana amb altres vehicles amb i sense 
motor implicats, segurament per la proliferació 
de patinets i altres . 

  

 Zona urbana Zona interurbana Total 

Tipus 2010 2017 
∆ 10-
17% 

2010 2017 
∆ 10-
17% 

2010 2017 
∆ 10-
17% 

Col·lisions 9.443 8.729 -7,6% 2.766 3.409 23,2% 12.209 12.138 -0,6% 
Atropellaments 2.331 2.515 7,9% 74 41 -44,6% 2.405 2.556 6,3% 
Bolcada a la calçada 514 1.591 209,5% 383 564 47,3% 897 2.155 140,2% 
Sortides de calçada 767 479 -37,5% 1.222 1.104 -9,7% 1.989 1.583 -20,4% 
Altres 428 2.050 379,0% 85 504 492,9% 513 2.554 397,9% 
Total 13.483 15.364 14,0% 4.530 5.622 24,1% 18.013 20.986 16,5% 

Taula 90. Accidents greus per tipus d'accident (2010-2017) 

 Zona urbana Zona interurbana Total 

Tipus 2010 2017 
∆ 10-
17% 

2010 2017 
∆ 10-
17% 

2010 2017 
∆ 10-
17% 

Col·lisions 383 345 -9,9% 306 239 -21,9% 689 584 -15,2% 

Atropellaments 265 222 -16,2% 42 11 -73,8% 307 233 -24,1% 

Sortides de calçada 11 23 109,1% 65 74 13,8% 76 97 27,6% 

Taula 89. Detall de la tipologia dels accidents amb víctimes (2017) 

Tipus ZU ZI Total 

Envestida (frontolateral) 3.586 403 3.989 

Encalç 1.706 1.758 3.464 

Fregament o col·lisió lateral 2.668 773 3.441 

Atropellament 2.515 41 2.556 

Caiguda en la via 1.591 564 2.155 

Resta sortides de via 279 1.092 1.371 

Xoc contra objecte/obstacle sense sortida prèvia de via 466 225 691 

Col·lisió frontal 284 196 480 

Sortida de via amb xoc o col·lisió 163 6 169 

Xoc amb animal a la calçada 19 54 73 

Sortida de via amb bolcada 34 6 40 

Sortida de via amb atropellament 3 0 3 

Altres 2.050 504 2.554 

Total 15.364 5.622 20.986 
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La implicació en accidents greus per tipus destaca 
una disminució significativa dels turismes implicats, 
tant en zona urbana (9,6%) com interurbana (25,9%). 
En canvi, hi ha un increment en les motocicletes i les 
bicicletes, aquestes darreres especialment en zona 
urbana. 

Els vianants també veuen reduïda la seva participació 
en accidents greus, tant en zona urbana (12,7%) com 
interurbana (71,1%). 

 

 

 

 

 

 

Més del 33% dels vehicles 
implicats en un accident en 
zona urbana són motos o 
ciclomotors. En zona 
interurbana augmenten un 
78%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Des de l’any 2010, els 
accidents en bicicleta s’han 
doblat tant en zona urbana 
com en interurbana.  
 
 
 
 

 
La presència de furgonetes en 
accidents augmenta en 
carretera en un 45%, però en 
zona urbana només un 3%. 
 

  

Taula 91. Modes implicats en accidents i percentatge sobre el total (2010-2017) 

 Zona urbana Zona interurbana 

Tipus 2010 %2010 2017 %2017 2010 %2010 2017 %2017 

Turisme 13.101 47,6% 13.850 45,3% 5.554 65,8% 6.889 63,8% 

Motocicleta 5.666 20,6% 7.729 25,3% 987 11,7% 1.757 16,3% 

Vianant 2.582 9,4% 2.854 9,3% 87 1,0% 48 0,4% 

Furgoneta (mercaderies i passatgers) 1.602 5,8% 1.649 5,4% 526 6,2% 760 7,0% 

Ciclomotor 2.516 9,1% 1.645 5,4% 186 2,2% 77 0,7% 

Bicicleta 705 2,6% 1.359 4,4% 134 1,6% 300 2,8% 

Autobús 498 1,8% 690 2,3% 25 0,3% 31 0,3% 

Camió rígid <=3.5 tones 311 1,1% 300 1,0% 159 1,9% 175 1,6% 

Tot terreny 182 0,7% 198 0,6% 221 2,6% 195 1,8% 

Camió rígid >=3.5 tones 174 0,6% 124 0,4% 217 2,6% 231 2,1% 

Tractor camió 60 0,2% 40 0,1% 248 2,9% 283 2,6% 

Maquinària 16 0,1% 16 0,1% 13 0,2% 18 0,2% 

Quadricicles 52 0,2% 25 0,1% 19 0,2% 9 0,1% 

Tren o tramvia1 26 0,1% 32 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Autocaravana 0 0,0% 6 0,0% 5 0,1% 6 0,1% 

Microbús<=17 2 0,0% 3 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 

Altres vehicles amb motor 26 0,1% 44 0,1% 12 0,1% 15 0,1% 

Alt hi l t 3 0 0% 29 0 1% 49 0 6% 0 0 0%

Taula 92. Evolució del nombre d'implicats per tipus de vehicle i tendència (2010-2017) 

 Zona urbana Zona interurbana 

Unitats 2010 2017 ∆10_17% 2010 2017 ∆10_17% 

Turisme 13.101 13.850 5,7% 5.554 6.889 24,0% 

Motocicleta 5.666 7.729 36,4% 987 1.757 78,0% 

Vianant 2.582 2.854 10,5% 87 48 -44,8% 

Furgoneta (mercaderies i passatgers) 1.602 1.649 2,9% 526 760 44,5% 

Ciclomotor 2.516 1.645 -34,6% 186 77 -58,6% 

Bicicleta 705 1.359 92,8% 134 300 123,9% 

Autobús 498 690 38,6% 25 31 24,0% 

Camió rígid <=3.5 tones 311 300 -3,5% 159 175 10,1% 

Tot terreny 182 198 8,8% 221 195 -11,8% 

Camió rígid >=3.5 tones 174 124 -28,7% 217 231 6,5% 

Tractor camió 60 40 -33,3% 248 283 14,1% 

Maquinària 16 16 0% 13 18 38,5% 

Quadricicles 52 25 -51,9% 19 9 -52,6% 

Tren o tramvia1 26 32 23,1% 0 0 - 

Autocaravana 0 6 - 5 6 20,0% 

Microbús<=17 2 3 50,0% 1 0 -100,0% 

Altres vehicles amb motor 26 44 69,2% 12 15 25,0% 

Altres vehicles sense motor 3 29 866,7% 49 0 -100,0% 
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Alguns d'aquests modes s'analitzen més 
endavant en detall. 

 

Accidentalitat per modes segons parc 
de vehicles 

Si analitzem per a cada tipus de vehicle 
motoritzat el seu pes relatiu com a implicat en 
accidents en funció del parc de vehicles, 
observem un increment general de tots els tipus 
de vehicles, amb l'excepció de les motocicletes, 
que reculen molt lleugerament. Dels altres, tots 
els increments són molt lleugers (màxim 2 
vehicles més per cada 1.000 de parc en el cas 
dels tractors), amb l'excepció dels autobusos i 
altres, que pugen en 16 unitats el rati, fins el 61,6 
vehicles implicats per cada 1.000 vehicles del 
parc. 

 

                                                   

6 Només es recull l'accidentalitat de trens relacionada amb 
accidentalitat de trànsit. No es recullen incidències pròpies 
dels ferrocarrils 

  

 

 

 

 

 

 

 

Accidentalitat per modes segons 
veh*km 

Per tal de 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. 

 

 

 

 

1.6 

 
 
 
 
 
 
 

  

Taula 95. Evolució dels modes implicats en accidents greus (2010-2017) 

 Zona urbana Zona interurbana 

Tipus 2010 2017 ∆10_17% 2010 2017 ∆10_17% 

Autobús 31 26 -16,1% 1 5 400,0% 

Autocaravana 0 0 - 0 1 - 

Bicicleta 37 53 43,2% 37 40 8,1% 

Camió rígid <=3.5 tones 17 11 -35,3% 16 9 -43,8% 

Camió rígid >=3.5 tones 15 12 -20,0% 24 28 16,7% 

Ciclomotor 123 65 -47,2% 36 9 -75,0% 

Furgoneta (mercaderies i passatgers) 72 65 -9,7% 43 45 4,7% 

Maquinària 1 1 0,0% 4 3 -25,0% 

Microbús<=17 1 0 -100,0% 0 0 - 

Motocicleta 303 332 9,6% 173 215 24,3% 

Quadricicles 6 2 -66,7% 4 2 -50,0% 

Tot terreny 17 19 11,8% 24 20 -16,7% 

Tractor camió 6 5 -16,7% 32 24 -25,0% 

Tren o tramvia1 4 2 -50,0% 0 0 - 

Turisme 529 478 -9,6% 448 332 -25,9% 

Vianant 291 254 -12,7% 45 13 -71,1% 

Altres vehicles amb motor 2 6 200,0% 1 2 100,0% 

Altres vehicles sense motor 0 1 - 3 0 -100,0% 

Total 1 455 1 332 8 5% 891 748 16 0%

Taula 93. Ràtio de vehicles implicats en accidents per 1.000 vehicles del parc (2010-2017) 

Tipologia 
Parc de vehicles Accidents ZU+ZI 

Ràtio accidents/1.000 
vehicles 

2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Turismes 2.395.166 2.449.399 19.058 21.132 8,0 8,6 

Motocicletes 508.898 616.946 9.355 11.208 18,4 18,2 

Camions i furgonetes 519.286 477.369 2.989 3.239 5,8 6,8 

Tractors industrials 16.078 15.726 337 357 21,0 22,7 

Autobusos i altres 104.196 101.691 4.226 5.451 40,6 53,6 

Total 3.543.624 3.661.131 35.965 41.387 10,1 11,3 

 

Taula 94. Índex de vehicles implicats en accidents per veh*km en zona urbana (2010-2017) 

Tipologia Veh*km (milers) Accidents 

Ràtio 
accidents/109 

veh*km 

 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

Turismes 17.446.197.708 17.360.419.467 13.283 14.048 761 809 

Motocicletes 424.085.767 400.842.625 8.182 9.374 19.293 23.386 
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Usuaris vulnerables: vianants i 
ciclistes 

Vianants  

Durant els darrers vuit anys hi ha hagut un lleuger 
increment dels vianants implicats en zona urbana 
(10,5%) i un significatiu decrement dels vianants 
implicats en zona interurbana (44,8%). 

En el 2017 en particular, el nombre de vianants 
implicats ha disminuït un 2,4% i un 4% en zona 
urbana i interurbana, respectivament (Gràfic 4). 

 

Figura 120.  Evolució del nombre de vianants 
implicats en accidents amb víctimes (2010-2017) 

 

 

Contrasta l'evolució decreixent en termes de 
tendència dels vianants implicats en accidents 
en zona interurbana amb l'evolució creixent en 
zona urbana, malgrat el descens del darrer any. 

 

Ciclistes 

El nombre de bicicletes involucrades en 
accidents al SIMMB s'ha duplicat des del 2010, 
seguint la tendència a l'alça que experimentava 
des de l'any 2000, sobretot per l'increment de 
l'ús d'aquest vehicle, en especial en l'àmbit urbà, 
amb la introducció de nous quilòmetres de 
carrils bici. 

 

Figura 121. Evolució del nombre de ciclistes implicats 
en accidents amb víctimes (2010-2017) 

 

 

Representen un 3,9% del total d'implicats en 
zona urbana i un 2% en interurbana. 

El 60,9% dels ciclistes implicats en zona urbana 
es registren en accidents al municipi de 
Barcelona, seguida molt de lluny per Badalona, 
amb un 2,5%. 

En accidents interurbans amb bicicleta, la 
dispersió és molt major, tot i la repetició de la N-
II com la carretera amb major accidentalitat de 

ciclistes, tal com ja s'havia observat en el període 
2007-2011. En el 2017 els ciclistes implicats en 
accidents en aquesta via s'ha incrementat un 
158% respecte de l'any 2010. 

 

Taula 96. Nombre de ciclistes implicats en accidents 
en zona interurbana per vies i tendència (2010-2017) 

Carreter 2010 %2010 2017 %2017 ∆10-17% 

N-II 12 9,0% 31 10,3% 158,3% 

C-35 0 0,0% 16 5,3% - 

C-31 9 6,7% 11 3,7% 22,2% 

BV-5001 1 0,7% 10 3,3% 900,0% 

B-124 8 6,0% 8 2,7% 0,0% 

C-26 1 0,7% 7 2,3% 600,0% 

N-340 0 0,0% 7 2,3% - 

BV-1221 1 0,7% 6 2,0% 500,0% 

C-1415a 3 2,4% 6 2,1% 100,0% 

C-1415c 3 2,4% 6 2,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Vehicles motoritzats de dues 
rodes 

L'accidentalitat de vehicles motoritzats de dues 
rodes porta una tendència ascendent des de 
l'any 2012-2013, tot i que en el darrer any ha 
disminuït lleugerament en zona urbana.  

Figura 122. Evolució del nombre de V2R implicats en 
accidents amb víctimes (2010-2017) 

 

 

A més, tant en zona urbana com en interurbana, 
el risc d'accidents de motocicletes en funció dels 
veh*km és molt superior al de la resta de 
vehicles, multiplicant per 25 el risc d'accidents 
dels turismes. 
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Vehicles de transport 

 

Els vehicles de transport de 
passatgers 

Es detecta l'any 2017 un augment de 
l'accidentalitat d'autobusos, especialment en 
zona urbana (134), tot i que encara s'està una 
mica lluny del màxim de 181 assolit l'any 2013. 

 

Figura 123. Evolució del nombre de vehicles de TP 
implicats en accidents (2010-2017) 

 

Taula 97. Ràtio d'accidents/109veh*km d'autobusos 
en zona urbana i interurbana (2010-2017) 

 Zona urbana Zona interurbana 

Unitats 2010 2017 ∆10_17% 2010 2017 ∆10_17% 

Autobús 902 1.336 48,1% 66 134 103,0% 

 

Els vehicles de transport de 
mercaderies 

L'accidentalitat dels vehicles de mercaderies ha 
anat pujant en els darrers tres o quatre anys amb 
l'excepció dels camions de més de 3,5 tones, 
que es mantenen constants. 

 

Figura 124. Evolució del nombre de vehicles de 
mercaderies implicats en accidents (2010-2017) 

 

 

Analitzant tot el període, veiem que només les 
furgonetes implicades en accidents en zona 
urbana s'han incrementat sensiblement (un 35% 
des del 2010), mentre que les implicades en zona 
interurbana i la resta de camions romanen a un 
nivell molt semblant o fins i tot en el cas dels 
camions de més de 3,5 tones es redueixen un 
24,9% en zona urbana. 

Variabilitat temporal 

Variabilitat setmanal 

La distribució setmanal dels accidents es manté 
estable al llarg del període. El divendres, tant en 
zona urbana com interurbana, és el dia que 
tenen lloc més accidents, sobre el 17% de la 
setmana, quan en una distribució normal els 
tocaria el 14,3% del total. 

Els caps de setmana, sobretot en zona urbana, 
l’accidentalitat disminueix molt. 

 

Variabilitat horària 

En zona urbana l'any 2017 s'observen tres puntes 
diàries de concentració de l'accidentalitat, 
coincidint amb els moments de més trànsit 
rodat: entre les 8 i les 9 hores del matí, entre les 
13 i les 14 hores del migdia i entre les 18 i 19 
hores de la tarda. 

 

El divendres és el dia de la 
setmana amb més 
accidentalitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'observa un increment d'accidentalitat durant la 
franja horària de les 8 del matí a les 12 de la nit, 
de forma ininterrompuda. Només entre la 1 i les 
7 hores el nivell d'accidentalitat és similar a l'any 
2010. La resta presenta un increment entre el 
10% i el 15%, amb l'excepció de les 9 i les 22 que 
presenten un 29% d'augment respecte del 2010. 
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Taula 98. Distribució setmanal dels accidents (2010-2017) 

 Zona urbana Zona interurbana 

Dia 2010 %2010 2017 %2017 2010 %2010 2017 %2017 

Dilluns 2.029 15,0% 2.266 14,7% 650 14,3% 801 14,2% 

Dimarts 2.220 16,5% 2.498 16,3% 683 15,1% 780 13,9% 

Dimecres 2.196 16,3% 2.492 16,2% 643 14,2% 795 14,1% 

Dijous 2.188 16,2% 2.456 16,0% 595 13,1% 850 15,1% 

Divendres 2.249 16,7% 2.570 16,7% 729 16,1% 962 17,1% 

Dissabte 1.513 11,2% 1.738 11,3% 630 13,9% 746 13,3% 

Diumenge 1.088 8,1% 1.344 8,7% 600 13,2% 688 12,2% 
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L'accidentalitat de les hores nocturnes (de 22 a 6 
hores) representa un 8% de l'accidentalitat total. 

Figura 125. Variabilitat horària en accidents en zona 
urbana (2010-2017) 

 

En zona interurbana existeixen aquests mateixos 
pics diaris amb una diferenciació encara més 
marcada entre accidentalitat en hores puntes i 
hores vall.  

L'accidentalitat nocturna representa un 10,6% 
del total, mig punt menys que en el 2010. 

Figura 126. Variabilitat horària en accidents en zona 
interurbana (2010-2017) 

 

Reptes de futur 

Molt recentment s’estan incorporant al món de 
la mobilitat nous actors i noves formes de gestió. 
Caldrà estar atents per veure quin efecte tenen 
aquests canvis sobre la seguretat viària: 

- Patinets elèctrics i bicicletes elèctriques 
obren noves possibilitats de connexió entre 
municipis, fins ara complicades per la 
distància o l’orografia. 

- Als serveis de compartir cotxe que ja 
funcionen des de fa uns anys, s’hi afegeixen 
els serveis de moto, de bicicleta i de patinets 
elèctrics de lloguer. A nivell de seguretat 
viària, aquest accés gairebé universal a tot 
tipus de vehicles, pot incorporar a la mobilitat 
usuaris poc avesats o amb falta d’experiència 
o de perícia.  

- Dintre dels nous models de negoci també 
estan proliferant a les ciutat les empreses de 
repartiment de menjar, que es desplacen 
fonamentalment en bici o amb moto.  

- Uns altres serveis de repartiment, en aquest 
cas en furgoneta, estan relacionats amb el 
consum per Internet, cada vegada més 
habitual entre les plataformes especialitzades 
o les cadenes de supermercats i grans 
establiments comercials. El fet de cobrar per 
servei i haver, per tant, de reduir al màxim el 
temps de desplaçament, fa que en línies 
generals es cometin bastants incompliments 
de les normes de circulació entre aquests 

col·lectius. 
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 Consums i emissions 
derivats de la mobilitat  

 

Els impactes dels diversos modes de transport 
depenen en gran mesura de les infraestructures 
que es requereixen per al seu funcionament, les 
dinàmiques socials i territorials que generen, la 
seva fabricació i la intensitat de l’ús d’aquestes 
infraestructures. En aquest apartat es recolliran 
els consums i emissions derivats de la mobilitat a 
partir de les últimes dades disponibles. Així 
doncs, s’utilitzaran dades de 2016 extretes del 
tercer informe de seguiment ambiental del pdM 
2013-2018, esmentant que són dades que fan 
referència a l’àmbit territorial de l’RMB i no al 
territori del SIMMB. Aquestes dades s’obtenen 
mitjançant el càlcul de la metodologia completa 
utilitzada de forma bianual per al seguiment. Les 
dades es basen en dades del parc mòbil, d’una 
banda, extretes de diferents fonts que 
subministren informació en funció del tipus de 
combustible i, de l’altre, de la segmentació del 
parc mòbil d’acord amb els llindars d’emissions 
màxims permesos per normativa. Les dades de 
mobilitat estan calculades (mitjançant el mapa 
de trànsit per l’àmbit  viari, i altres fonts pel 
ferroviari) a partir de les diferents categories del 
parc de vehicles. En l’anàlisi del parc de vehicles 
s’ha observat un nivell de desagregació menor 
comparant el parc de turismes amb la informació 
obtinguda del transport de mercaderies i 
autobusos dins del teixit urbà. Finalment, s’han 
analitzat les dades derivades del càlcul de 
mobilitat (veh*km), a partir dels diversos factors 
d’emissió i consum. 

Context de l’impacte energètic 
i de les emissions de la 
mobilitat 

 
Els diversos modes de desplaçament poden 
agrupar-se en motoritzats i no motoritzats. Els 
primers suposen els de menor impacte, i hi 
inclouen aquells modes de transport que 
permeten un desplaçament entre àmbits de 
proximitat. La mobilitat motoritzada en canvi, es 
divideix en transport públic col·lectiu, transport 
privat compartit i transport privat d’ús individual. 
El primer actua com a element estructurant de la 
mobilitat d’una regió. El transport privat esdevé 
l’element que permet accessibilitat en aquells 
punts on no arriba el transport públic col·lectiu.  

El consum energètic d’un vehicle (veh·km) 
augmenta a mesura que ho fa la seva massa, 
volum i velocitat. No obstant això, el seu impacte 
total es deriva del nombre de persones 
agrupades en aquell transport. Així doncs, per a 
determinar l’impacte es divideix el seu consum 
entre la ocupació mitjana, de manera que 
l’impacte s’obté a partir de la relació viatger-
kilòmetre. 

La mobilitat sostenible es perfila amb l’objectiu 
de promoure una mobilitat que generi els 
menors impactes. D’aquesta manera, els 
desplaçaments en modes no motoritzats 
representarien el principal mode i més prioritari, 
seguit del transport col·lectiu, el vehicle 
compartit. Per últim, es situaria el transport privat 
individual en aquest model de mobilitat que, tot 

i ser d’ús majoritari per a la població, l’objectiu 
és reduir la seva fracció cap els altres modes de 
desplaçament. 

Context de la mobilitat al 2016 

Al 2016 s’ha produït un augment del parc de 
vehicles malgrat haver experimentat un descens 
en el total fins a 2014 com a conseqüència dels 
efectes de la crisi econòmica. Aquest augment 
del total de vehicles es concentra, sobretot, en 
els turismes i, tot i que de forma minoritària, 
comencen a augmentar els vehicles amb 
combustibles alternatius i energies renovables. 
Augmenten de forma remarcable les 
motocicletes, incorporant també motocicletes 
elèctriques. Les furgonetes augmenten en 
menys mesura i ho fan sobretot les dièsel. Per 
últim, es produeix també un augment molt 
important del parc de vehicles pesant.  

D’altra banda, i tal i com ja s’ha vist en l’apartat 
de Seguiment del pdM 2013-2018, es produeix 
un augment de la mobilitat de tots els tipus de 
vehicles, tant lleugers com pesants i en tot tipus 
de vies, remarcant les de menys de 4 carrils.  

Aquests increments en els valors referents als 
desplaçaments es vinculen, sobretot, amb la 
mobilitat de passatgers tot i que al 2016 es 
comença a donar també un augment de valors 
referent a la mobilitat de mercaderies, amb uns 
totals més propers a la proposta d’objectius per 
assolir al 2018 segons el pdM anterior.  

 

 

Consums energètics 

Amb el context de mobilitat analitzat, i a partir 
de la informació disponible de l’Informe 
Ambiental de Seguiment de 2016 del pdM 
vigent, veiem com el consum energètic 
ocasionat per la mobilitat ha tornat a augmentar 
després de mantenir-se amb valors inferiors 
durant el període 2014-2015 en comparació als 
nivells de consum de combustibles que es 
presentaven l’any 2012. Així doncs partim d’una 
evolució que ha mostrat un descens fins a 2014 
i/o 2015, però amb un canvi de tendència de 
manera que el consum d’energia torna a 
augmentar durant el 2016 com a resposta als 
indicis de recuperació de la crisi econòmica. La 
benzina presenta un consum menor al 2016, 
comparat amb els valors del 2012, malgrat la 
recuperació després de la crisi, deixant pas a una 
predominança cada cop major del dièsel sent 
l’únic combustible que no va experimentar un 
descens en nivells de consum com a efecte de la 
crisi econòmica. Referent als combustibles 
alternatius s’observa com comencen a remuntar 
durant el 2016, malgrat no arribar als nivells que 
presentaven durant el 2012. 

A l’espera de conèixer els nivells de consum 
energètic vinculat a la mobilitat dels anys més 
pròxims, es pot observar amb les dades de les 
que es disposa com els objectius prefixat en el 
pdM 2013-2018 no es presenten fàcilment 
assolibles. La tendència de consum d’energia i 
combustibles es mostra en augment, i allunyada 
dels valors que s’haurien d’aconseguir. L’única 
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dinàmica de disminució d’aquests nivells es 
presenta en una part del període de temps 
analitzats i respon als efectes de la crisi 
econòmica com a conseqüència d’un descens en 
la mobilitat.  

Taula 99 Consum d’energia total degut a la mobilitat 
i per tipus de combustible. 

  2012 2014 2015 2016 

Objectiu 

pdM 

2018 

Consum d'energia 
total (milers tep/any) 

1.801 1.751 1.773 1.813 1.642 

Consum de 
combustibles 

(milers tep/any) 

B
enzina 

395 374 373,9 385,3 312,8 

D
ièsel 

1.209 1.258 1.281,8 1.302 1.112,5 

A
lternatius 

193,3 118,8 117,6 125,6 224,3 

 

 

 

 

Emissions 

Emissions de CO2 

Pel que fa a les emissions de CO2 derivades de 
la mobilitat, s’observa una evolució en els seus 
valors que s’allunya molt de les previsions 
establertes en l’anterior pdM, de manera que la 
tendència de les emissions de diòxid de carboni 
continua a l’alça en el període 2012-2016. 

Taula 100 Emissions de CO2  

Emissions de 
C02 (milers 
tones/any) 2012 

2014 
2015  2016 

Objectiu 

pdM 

2018 

Emissions 
5.106 5.136 5.207 5.342 4.442 

 

Aquesta tendència també s’observa en la relació 
d’emissions de CO2 segons paràmetres determinats 
per vehicles i alhora també en quantitat per cada mil 
habitants. Aquesta tendència a l’alça es recupera a 
partir del 2016 en el primer cas, i des de 2014 en el 
segon, novament com a resposta als efectes de la crisi 
econòmica i la relació que aquesta presenta en les 
dinàmiques de mobilitat.  

Taula 101 Emissions de CO2 per vehicles i població 

Emissions 
de C02  2012 

2014 
2015  2016 

g CO2/veh-
km 

205 209 206 207 

t CO2/Mil 
habitants 

948 953 1.036 1.075 

 

 

Emissions de contaminants locals 

Analitzant les dades d’emissions de 
contaminants locals s’observa com es produeix 
una reducció de les emissions de PM10, tot i que 
quedant lluny de la previsió fixada pel 2018. El 
menor creixement de la mobilitat de 
mercaderies té una incidència rellevant en el seu 
millor comportament que explica la tendència a 
disminuir la presència de PM10.  Pel que fa al 
NO2, presenta un augment encara superior a 
l’escenari previst per 2018 i amb una evolució 
temporal que marcava una tendència a la baixa 
fins que al 2016 es produeix un canvi i es 
recuperen valors elevats d’emissions d’aquest 
component. 

Taula 102 Emissions de contaminants locals. 

Emissions 

(tones/any) 
2012 2014 2015 2016 

Objectiu 

pdM 

2018 

PM10 
1.754 1.586 1.556 1.522 1.351 

NO2  
5.397 5.172 5.149 5.213 4.641 

 

Taula 103 Emissions de PM10 

Emissions PM10 2012 2014 2015 2016 

g PM10/veh-km 0,071 0,065 0,062 0,059 

t PM10/mil habitants 0,33 0,29 0,31 0,30 

 

Analitzant les emissions de NOx, com a un altre 
contaminant local, i observant les dades segons 

vehicles i població es mostra una tendència a 
disminuir la seva presència en l’aire. Aquesta 
disminució és generalitzada durant tot el 
període analitzat i sense veure’s influenciada per 
la crisi econòmica.  

 
Taula 104 Emissions de NOx 

Emissions 
NOx 

2012 2014 2015 2016 

t/NOx/any 26.585  23.738  22.995  21.756 

g NOx/veh-
km 

1,0 0,9 0,91 0,8 

t NOx/Mil 
habitants 

4,9 4,4 4,58 4,3 

 
 
Aspectes rellevants del consum i 
emissions  

Analitzant les dades disponibles de 2016, 
s’observa un increment global de la mobilitat en 
tots els tipus de vehicles i en l’àmbit urbà i 
interurbà. Aquest augment de la mobilitat 
provoca un empitjorament d’alguns dels 
indicadors ambientals (consum energètic, 
emissions de CO2) i l’alentiment en la millora 
dels valors corresponents als contaminants 
atmosfèrics. 

El consum energètic ha augmentat a nivells 
inferiors de 2012 però allunyats dels objectius 
previstos segons l’anterior pdM. 

Les emissions de CO2 han continuat amb valors 
ascendents, derivats entre d’altres de l’augment 
de la mobilitat que s’insinua com a indicador de 
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la tendència a recuperació econòmica després 
de la crisi. 

Les emissions de N02 han augmentat sobretot a 
partir de 2015 i allunyant-se en gran mesura de 
l’objectiu previst. 

Les emissions de PM10 presenten un resultats 
més positius derivats de la millora de l’eficiència 
dels vehicles, així com del creixement moderat 
del transport de mercaderies, i les mesures per 
actuar davant la qualitat de l’aire. 
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6. Síntesi de la Diagnosi 
Ambiental del pdM 2020-
2025  

La manera en com es planifica la mobilitat 
(objecte principal del pdM) esdevé, sens dubte, 
un element clau per la qualitat ambiental de 
l’entorn territorial i, en conseqüència, sobre la 
salut de la ciutadania. És imprescindible vetllar 
per a què els instruments que planifiquen la 
mobilitat responguin realment a les exigències i 
els reptes ambientals actuals. En aquests termes, 
és innegable la necessitat de la tasca d’avaluació 
ambiental, entesa com un procediment de 
caràcter eminentment preventiu i anticipatiu que 
permet incorporar adequadament els 
condicionants ambientals en l'adopció de 
decisions estratègiques, considerar els impactes 
acumulatius derivats de la concurrència amb 
altres plans i programes, i establir un marc 
ambiental adient per als plans i els projectes 
derivats que caldrà executar posteriorment. 

En aquesta primera fase d’avaluació ambiental 
es redacta el Document Inicial Estratègic (DIE), 
en què bàsicament es realitza una anàlisi prèvia 
d’identificació dels elements rellevants a l’àmbit 
relacionades amb el contingut del pdM per tal 
de poder establir uns objectius ambientals als 
quals s’haurà d’adequar el pdM. 

Tenint en compte les característiques del pdM 
com a document de planificació de la mobilitat 
que no planteja infraestructures de manera 
directa (element que es concreta en el Pla 

Director d’Infraestructures, pdI), els aspectes 
ambientals clau s’associen principalment amb: 

 Qualitat de l’aire en termes de 
contaminants atmosfèrics locals. 

 Afectació sobre la salut de la població. 

 Emissions de gasos amb efecte 
hivernacle i adaptació al canvi climàtic. 

Cal fer esment específic al fet que l’anàlisi de la 
matriu territorial de l’àmbit d’estudi s’ha realitzat 
en termes genèrics i sense un nivell de detall 
rellevant. Aquest element serà especialment 
rellevant en la tramitació del pdI. 

 
Qualitat de l’aire 

El sector de la mobilitat, i concretament el trànsit 
rodat, conformen un contribuent destacat de 
l’increment de les emissions de diversos 
contaminants. Concretament, els principals 
contaminats a tenir en compte, per la seva 
relació amb la mobilitat, són: els òxids de 
nitrogen (NO2), el material particulat en 
suspensió (PM10) i l’ozó (O3). 

Per poder avaluar l’estat actual de la qualitat de 
l’aire a l’àmbit, en el marc del procés d’avaluació 
ambiental estratègica del pdM s’han pres com a 
referència els nivells regulats per la Unió 
Europea (UE) i els nivells recomanats en relació a 
la salut segons la Organització Mundial de la 
Salut (OMS) per a cadascun dels contaminants 
considerats. 

En termes d’immissions atmosfèriques, s’han 
analitzat les dades disponibles per a cadascuna 
de les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) que 
s’inclouen en l’àmbit de la SIMMB, part de les 
quals estan declarades com a Zones de 
Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels 
contaminants NO2 i PM10 (40 municipis 
pertanyents a les comarques del Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat).  

Amb la informació disponible per a cadascuna 
de les estacions de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA), el Departament de Territori 
i Sostenibilitat (DTES) elabora models de qualitat 
de l’aire (no inclou l’ozó), d’elevat interès en el 
marc dels treballs d’avaluació ambiental. De 
l’anàlisi d’aquests models s’observa clarament 
que les majors concentracions de contaminants 
locals es donen en àrees de conurbacions 
urbanes, amb major densitat d’assentaments, de 
polígons econòmics i d’infraestructures viàries. 
L’àrea més pròxima a Barcelona és la que 
concentra majors nivells de NO2 i PM10, 
juntament amb punts més concrets com 
Manresa i Vic (i els seus entorns més pròxims). 

Mapa 38. Modelització dels nivells d’immissió de NO₂ 

 

 

Mapa 39. Modelització dels nivells d’immissió de 
PM10 

 

  

Conclusions 
Atenent a la naturalesa del pdM com a 
instrument de planificació de la mobilitat 
que no preveu directament noves 
infraestructures, els elements ambientals 
de primer ordre corresponen a  
emissions de contaminants i la seva 
translació en termes de salut de la 
població i el fenomen global del canvi 
climàtic.  
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En quant a emissions atmosfèriques, s’ha 
estudiat l’evolució de les dades extretes de les 
estacions de la XVPCA: 

 NO2: s’observa que diverses estacions de 
les ZQA 1 i 2 (Àrea de Barcelona Vallès-
Baix Llobregat) presenten superacions 
dels llindars establerts, si bé en algunes 
estacions s’intueix certa millora en els 
darrers anys analitzats. 
 

 PM10: no s’observen superacions dels 
llindars fixats a nivell legislatiu, tot i que 
sí que existeixen superacions respecte 
els valors recomanats en termes de salut 
de la població pràcticament a totes les 
ZQA (exceptuant la 3. Penedès-Garraf, 8. 
Comarques de Girona i 10. Alt Llobregat). 
 

 O3: s’observen superacions dels llidars 
fixats en totes les ZQA excepte la 5 i la 7 
(Catalunya Central i Maresme). 

 

  

Conclusions 
Especialment per a les estacions de les ZQA 1 (Àrea de Barcelona) i 2 (Vallès – Baix Llobregat), existeixen superacions dels valors establerts 
a nivell europeu pel que fa a NO2 i PM10. En quant a l’O3, destaca la problemàtica existent també en les ZQA 6 (Plana de Vic), 8 (Comarques 
de Girona) i 10 (Alt Llobregat). Cal prendre en consideració que les dades de les estacions de la XVPCA no representen únicament la 
qualitat de l’aire associada a la mobilitat, tot i que és sabut que conforma un sector altament contribuent en termes d’emissions. 

Mapa 40. Evolució de les immisions NO2 Mapa 41. Evolució de les immisions PM10 
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És important tenir en compte que la situació en 
termes d’immissions ve condicionada per les 
emissions de contaminants però també per les 
característiques topogràfiques i la meteorologia 
del lloc. En quant a emissions cal destacar que, 
dels diferents sectors que tradicionalment es 
consideren com a focus emissors de 
contaminants, les dades disponibles permeten 
afirmar que el transport terrestre, tant a nivell 
urbà com interurbà, tenen una contribució molt 
elevada. A tal efecte, s’han calculat també les 
emissions de contaminants fruit de la 
mobilitat, a partir de les dades bàsiques de 
mobilitat disponibles i els factors d’emissió per 
la RMB. Aquestes dades deriven de l’Informe de 
Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i 
contaminants a la RMB (ATM – ICerdà 2016). 

Pel que fa al NO2, cal destacar l’increment 
notable durant el 2012, a partir del qual es 
recupera la situació en valors d’emissió més 
baixos. Es considera un fet associable a 
l’augment del parc de vehicles dièsel i a 
l’augment de la seva mobilitat. A banda, 
s’observa un repunt l’any 2016, fet que caldrà 
tenir en compte per tal d’avaluar si es tracta 
d’una tendència a l’alça en els propers anys. 

Cal tenir en compte que és un contaminant molt 
lligat al dièsel i el biodièsel. 

Figura 127. Evolució de les emissions de NO₂ 
(tNO₂/any)

 

En quant a PM10, s’observa una tendència 
favorable en tant que en els darrers anys hi ha 
hagut una disminució constant de les emissions 
d’aquest contaminant. Cal tenir en compte, no 
obstant, l’augment d’aquestes emissions 
associades a combustibles alternatius (GLP, GN 
i electricitat), els quals han augmentat el parc i la 
mobilitat. 

Figura 128. Evolució de les emissions de PM10 
(tPM10/any) 

 

Salut de les persones 

La salut de les persones està directament 
vinculada a l’àmbit de la mobilitat, principalment 
des de dues perspectives: 

Per una banda, cal tenir en compte la 
potenciació de desplaçaments actius en 
modes no motoritzats que pot potenciar el 
model de planificació de la mobilitat que 
proposi el pdM. A tal efecte, prendran 
rellevància i caldrà valorar acuradament les 
propostes en relació a la xarxa per a no 
motoritzats (a peu i en bicicleta). 

Per altra banda, cal considerar els efectes 
perjudicials sobre la salut derivats de 
l’exposició a nivells no desitjats de  contaminació 
atmosfèrica, amb nombroses evidències 
científiques al respecte i existint uns grups de 
població especialment vulnerables (infants, gent 
gran, embarassades i malalts cardiorespiratoris).  

La quantificació de l’impacte de les emissions 
sobre la població de l’àmbit és un càlcul 
altament complex. Tot i això, en situació actual, 
la informació disponible permet fer una 
estimació de la població que es troba exposada 
a nivells de NO2 i PM10 que estan per sobre dels 
valors límits establerts o recomanats. 

 NO2: els resultats obtinguts posen de 
manifest que un 28.93% de la població 
total de l’àmbit  es troba exposada a 
nivells superior als legislats, que 
coincideixen amb el valor recomanat per 
la OMS. Els valors més alts en termes 
absoluts d’habitants exposats es troben a 
Barcelona, destacant per sobre de tots 
els municipis, i la resta concentrant-se a 
l’Àrea Metropolitana i àrea dels dos 
Vallesos. 
 

 PM10: en aquest cas s’ha pres en 
consideració el valor que fixa l’OMS, en 
tant que el valor de la UE és major i no en 
resulta població exposada. Els resultats 
obtinguts permeten concloure que un 
96,36% de població de l’àmbit està 
exposada a nivells d’exposició a material 
particulat que es consideren nocius per a 
la salut. Igual que en el cas anterior, els 
majors nivells d’exposició es donen a 
l’Àrea Metropolitana i els dos Vallesos, 
tot i que també destaca la línia de costa i 
capitals de comarca. 
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Mapa 42. Població exposada a nivells no desitjables  
de NO₂ 
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Mapa 43. Població exposada a nivells no desitjables  
de PM10 
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Àrees d’actuació prioritària en relació 
a la qualitat de l’aire 

Analitzant la informació de la diagnosi de 
qualitat de l’aire i prioritzant aquells punts de 
l’àmbit d’estudi on es superen els valors de 
concentració per NO2 que estableix la normativa 
vigent en temes de qualitat de l’aire, 
conjuntament amb la densitat de població, es 
determinen 4 àrees dins del SIMMB on es 
considera que cal actuar de manera prioritària. 

Atenent a l’anterior, s’han determinat uns 
percentatges de reducció d’emissions en 
cadascun d’aquests àmbits, calculats per tal 
reduir els nivells de concentració de 
contaminants locals i assolir els nivells de qualitat 
de l’aire. 

 Barcelona i municipis de la seva àrea 
metropolitana que són pràcticament 
continus, bàsicament l’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet i Sant Adrià del Besòs. S’inclou 
també Montcada i Reixac en tant que 
conforma una porta d’accés molt destacada a 
la ciutat de Barcelona. 
 

 Municipis del Vallès Occidental, 
específicament aquells que es situen als 
entorns de l’eix C-58 com són Ripollet, 
Barberà del Vallès, Sabadell i Terrassa. 
 

 Municipis del Vallès Oriental, concretament 
aquells que confronten amb el pas del 
corredor viari de la C-17: Mollet del Vallès, 
Parets del Vallès, Granollers. Per a aquest 

àmbit, caldrà tenir especialment en compte el 
Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de 
la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental. 
 

 Municipis del Baix Llobregat, un entorn d’alta 
presència d’indústria pesada i corredors 
d’infraestructures. Destaca actualment la 
concentració de punts d’exposició a nivells no 
desitjables de contaminació atmosfèrica als 
municipis de Pallejà, Sant Andreu de la Barca 
i el Prat de Llobregat. Caldrà prendre en 
consideració els treballs que es realitzin en el 
marc de la Taula per a la Millora de la Qualitat 
de l'Aire del Baix Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitat acústica 

La concentració de població i activitats i l’elevat 
volum de trànsit que transcorre per l’àmbit fan 
que la contaminació acústica sigui un aspecte 
d’elevada rellevància ambiental.  

 Des de l’òptica ambiental, cal tenir en compte 
la protecció de la qualitat de l’ambient sonor i la 
molèstia ocasionada a la població. A tal efecte 
s’ha procedit a analitzar la població exposada a 
nivells de soroll superiors a 65 dB(A) de dia i a 55 
dB(A) de nit. 

  

Conclusions 
S’identifiquen 4 àmbits d’actuació 
prioritària sobre els que podrà incidir 
positivament el pdM en termes de millora 
de la qualitat de l’aire i, en conseqüència, 
de la població actualment exposada a 
nivells de contaminació no desitjables.  
 
Caldrà tenir especialment en compte els 
instruments que han treballat aquests 
territoris per a la millora de la qualitat de 
l’aire. 

Mapa 44. Població exposada nivells 
sonors superiors a 55 dB 
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Emissions de gasos amb efecte 
hivernacle i adaptació al canvi 
climàtic 

La influència que l’activitat humana té sobre la 
generació de gasos d’efecte hivernacle (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. Entre aquests, el més rellevant, 
degut a la seva quantitat combinada amb els 
efectes sobre el potencial escalfament, és el 
diòxid de carboni (CO2). 

La mobilitat conforma una de les activitats 
antròpiques amb major contribució en les 
emissions generades de GEH, com a principal 
contribuïdor del consum final d’energia i la gran 
dependència dels combustibles fòssils. Cal tenir 
en compte que l’indicador emprat (emissions de 
CO2) normalment presenta una evolució 
complementària a l’evolució del consum 
energètic. 

Figura 129. Evolució de les emissions de CO2 2008-
2016 (tones de CO2/any) 

 

Durant el període 2008-2012 s’observa una 
caiguda de les emissions de CO2 derivades de la 
mobilitat de la RMB, fet que es pot associar a una 
reducció del parc de vehicles i una lleu 
modificació d’aquest parc en favor de vehicles 
més eficients. No obstant això, a partir de 2012 
s’observa una tendència a l’alça. A banda de la 
relació entre les emissions de CO2 i el consum 
energètic, és important tenir present que a partir 
de 2012, les dades de seguiment també 
indiquen una evolució negativa de les dades de 
mobilitat (veh·km). 

Per minimitzar l’impacte de la mobilitat en un 
esforç de mitigació del canvi climàtic, cal 
primer una reducció de la motorització de la 
mobilitat (desmotorització). A banda, per la 
relació entre emissions de GEH i consum de 
combustible, també caldrà valorar estratègies 
enfocades a la millora de les tecnologies del 
parc motoritzat. 

 

A banda de la imperant necessitat de mitigació 
de les emissions de GEH també és important 
tenir en compte les qüestions relacionades amb 
l’adaptació als efectes del canvi climàtic. 

Segons d’Estratègia Catalana d’Adaptació al 
Canvi Climàtic (ESCACC), la mobilitat i les 
infraestructures de transport formen part dels 
sectors econòmics o sistemes susceptibles de 
patir els efectes del canvi climàtic, especialment 
en relació als fenòmens meteorològics extrems.   

Concretament s’identifiquen els següents 
impactes potencials previstos: 

 Afectacions a la xarxa viària: possibles 
talls de trànsit per esllavissades o en 
episodis de pluges intenses, manca de la 
capacitat d’evacuació d’aigua i 
consegüents inundacions,... 
 

 Afectacions en el transport ferroviari: tall 
de subministrament elèctric o possibles 
inundacions en cas d’episodis 
meteorològics extrems, talls de circulació 
per incendis forestals xarxes que circulin 
pròximes a zones forestals, afectació de 
la resistència del material de les vies de 
ferrocarril per temperatures extremes,... 
 

 Implicacions econòmiques: costos 
correctius (reparació de desperfectes, 
implicacions sobre sectors econòmics 
productius, afectacions socials) i cost de 
les noves infraestructures projectades.  

 Afectacions en la seguretat viària: els 
canvis en les variables meteorològiques 

podrien incidir sobre la xarxa viària tot i 
que es considera que els sistemes 
d’asfaltatge actuals són prou resistents 
tant a les altes temperatures com a la 
intensitat violenta de les. 

És important, doncs, que en la planificació i 
gestió d’aquest sector, s’incorpori la tasca 
d’avaluació quantitativa i qualitativa de la seva 
vulnerabilitat. 
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Conclusions 
La planificació de la mobilitat ha de tenir 
en compte la vulnerabilitat enfront els 
impactes previsibles derivats del canvi 
climàtic.  
 
Caldrà tenir en compte mesures per 
augmentar la  resiliència del sector, 
principalment. per major incidència de 
fenòmens meteorològics extrems. 

Conclusions 
L’evolució de les emissions de CO2 
associades a la mobilitat de la RMB 
presenta una evolució negativa en els 
darrers anys.  
 
Un aspecte clau en termes d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle rau en la 
desmotorització de la mobilitat, que es 
pot complementar amb millores en les 
tecnologies dels vehicles en termes 
d’eficiència en el consum de 
combustible. 
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7. Objectius i oportunitats 
del pdM 2020-2025  

El pdM 2020-2025 pren com a punt de partida els 
objectius bàsics del pdM 2013-2018 i que es 
definien en: 

 Millorar la qualitat de vida. 

 Garantir l’accessibilitat de la ciutadania. 

 Aconseguir una mobilitat sostenible i 
segura que col·labori en la millora de la 
competitivitat del teixit econòmic. 

 Millorar la gestió del transport. 

Aquests objectius que s’acabaran de definir en 
tot el procés d’elaboració del pdM, estaran 
plenament vinculats amb els objectius marc 
defnirs en l’avaluació ambiental i que es fixen: 

 Afavorir un increment transversal modal 
d’usuaris del vehicle privat motoritzat 
vers els modes actius i els sistemes de 
transport més sostenibles.  

 Fomentar una major eficiència de la 
mobilitat a nivell funcional, ambiental i 
energètic.  

En relació a les oportunitats que es planteja el 
pdM 2020-2025, cal tenir en compte que en el 
procés d’elaboració d’instruments de 
planificació i gestió de la mobilitat com aquest  
es defineixen escenaris de mobilitat en que es 
contemplen diferents opcions per arribar a 
aquests objectius bàsics. Com a mínim es 
consideren: 

 Escenari tendencial, considerant una 
prognosi determinada d’evolució de la 
mobilitat en l’horitzó del pla (escenari 
prospectiu tendencial). 
 

 Escenari proposta, tenint en compte les 
propostes previstes pel pla, per tal 
d’assolir els objectius que s’hagin definit. 

En aquest pla es poden definir diverses 
alternatives, en tant que l’assoliment dels 
objectius que es marquin podran encarar-se 
mitjançant diferents estratègies, temàticament 
diferenciades però sinèrgiques.  

 

Alternativa 0: escenari tendencial  

Aquesta alternativa correspon a l’escenari futur 
que s’esdevindria en cas que no es tirés 
endavant el Pla. Tot i això, l’escenari tendencial 
conté les actuacions en matèria de mobilitat que 
es considera que es farien, encara que no es fes 
cap nova planificació, és a dir, no es tracta d’un 
escenari pla on tot es queda com ara.  

Per a la definició d’aquest escenari es calcularà 
una estimació de la mobilitat tendencial tant per 
persones com per mercaderies. 

Els modes de transport considerats per a les 
persones en el pdM són: 

 Bicicleta 

 Ginys de mobilitat personal 

 Transport públic regular per carretera 

 Transport públic regular per ferrocarril 

 Transport públic discrecional 

 Transport privat turisme 

 Noves formes col·laboratives de 
transport privat turisme.  

 Transport privat motocicleta 

Els modes de transport considerats per a les 
mercaderies en el pdM són: 

 Transport de mercaderies amb vehicles 
lleugers per carretera 

 Transport de mercaderies amb vehicles 
pesants per carretera  

 Transport de mercaderies per ferrocarril 

En cada cas cal recopilar les dades disponibles 
per períodes anteriors per tal d’avaluar el 
comportament futur, atenent a les variables 
explicatives (projeccions demogràfiques, 
variació de l’activitat econòmica (atur, llocs de 
treball), previsions de desenvolupaments 
urbanístics,...). 

Alternativa 1: escenari proposta 

Per tal de definir l’escenari proposta, cal tenir en 
compte els objectius ambientals establerts al 
pdM: 

 Intensificació del transvasament modal 
d’usuaris del vehicle privat cap al 
transport públic per les millores 
proposades en aquesta xarxa. 

 Increment i consolidació de les 
tendències de creixement pel que fa a 
l’electrificació del parc de vehicles. 

En la definició de l’escenari proposta és on es 
considera que les variables ambientals hauran 
de jugar un paper important. En aquest sentit, 
caldrà realitzar una estratègia que analitzi 
l’eficiència dels diferents grups de mesures en 
l’assoliment dels objectius i criteris ambientals. 
Aquests grups de mesures, a nivell general, es 
podran agrupar en les següents categories:  

 Mesures orientades a propiciar un canvi 
modal real, i, que per tant, incidiran en 
elements com:  

o Millores de la gestió i operativitat 
de la xarxa de transport públic 

o Mesures de restricció i regulació 
de la circulació en vehicle privat 

o Mesures de potenciació de la 
mobilitat activa interurbana 

 Mesures orientades a una renovació del 
parc de vehicles 

o Mesures de gestió de la xarxa 
viària i regulació d’aparcament 
per afavorir aquestes modes 

o Millores en les infraestructures 
necessàries per la implantació 
d’aquests vehicles  

o Incentius fiscals i normatius a la 
renovació de parc per a 
particulars i flotes 

 Mesures de component territorial i social 
o Mesures d’introducció de la 

variable mobilitat en tots els 
àmbits educatius i comunicatius 

o Mesures de millora de 
l’accessibilitat social als modes 
actius i al transport públic.  
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o Mesures que incideixin en un 
canvi de model territorial que 
impliqui una menor necessitat de 
desplaçament 

o Mesures de gestió de la mobilitat 
laboral 

En aquest escenari es tenen en compte les obres 
en curs, igual que en l’Escenari Tendencial i a 
més altres obres proposades als plans. 

A més, cal tenir en compte que la definició de 
l’Escenari Proposta serà un procés iteratiu, per 
tal d’aconseguir els ojectius desitjats, en el que 
es valoraran l’eficiència de les propostes 
plantejades i la complementarietat entre elles.  

Estimació de la mobilitat 2025. 
Informació disponible 

L’estimació per un període futur ha de tenir en 
compte la informació que es tingui dels períodes 
anteriors per tal de poder avaluar el 
comportament de la mobilitat quan varien les 
variables explicatives i així poder realitzar les 
projeccions futures amb la major solidesa 
possible.  

Els documents base sobre els que es basa el 
càlcul d’escenaris del pdM són:  

 “Informe de diagnosi i recomanacions 
dels elements territorials de l’àmbit del 
Sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona i la seva relació amb la 
mobilitat”. Document a on s’analitzen la 
situació actual i les projeccions futures de 

les variables socioeconòmiques 
vinculades directament amb l’evolució 
de la mobilitat d’un territori: PIB, 
ocupació (llocs de treball), població, 
(habitatge),... 

  “Seguiment de l’evolució de la mobilitat 
i les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i contaminants a la Regió 
Metropolitana de Barcelona el 2016”. 
Document amb el que s’obté el càlcul 
d’emissions de contaminants i gasos 
d’efecte hivernacle que es generen com 
a conseqüència del transport per 
carretera i ferrocarril, de passatgers i 
mercaderies a la RMB per a l’any 2016, 
disposen de dades també pels anys 2008, 
2010, 2012, 2014, 2015 i 2016. Els inputs 
principals amb els que es basa aquest 
càlcul són el parc de vehicles, d’acord 
amb la tipologia, el combustible, 
l’antiguitat i la cilindrada, i per l’altra, la 
mobilitat, és a dir, els kilòmetres anuals 
que realitzen els vehicles caracteritzats 
en el parc mòbil. Aquestes dades en el 
moment de definir els càlculs per les 
estimacions del pdM es tindran per l’any 
2017 i per l’àmbit del SIMMB.  

 Document de propostes del pla del pdM 
i del pdI. Document on es defineixen les 
propostes plantejades als diferents plans 
i que cal tenir en compte per a fer les 
projeccions futures de mobilitat. 

Les fonts de referència que disposa l’ATM, 
utilitzades per analitzar la situació en el període 
2012-2018 que permetran realitzar les 
projeccions de mobilitat futures són: 

- Mobilitat i desplaçaments de les 
persones: EMEF anual. 

- Transmet Xifres anual. 
- Mobilitat de vehicles: 2008, 2010, 2012, 

2014, 2015 i 2016 (2017). 
- Diagnosi infraestructures, previsions 

d’infraestructures. 
- Informes de conjuntura per a les variables 

macro, pels anys 2015, 2016, 2017 . 
- Costos socials i ambientals del transport 

pels anys 2012, 2014 i estimació 2015 
(2017). 

- Matriu de mobilitat de transport públic. 

A part d’aquestes fonts d’informació cal tenir en 
compte altres previsions de mobilitat que 
s’analitzen en altres instruments de planificació i 
estudis d’altres entitats i administracions com 
poden ser: la revisió del PMU de Barcelona, el 
PMMU de l’AMB, o altres plans instrumentals 
com el PITC 2006-2026.  
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8. Línies estratègiques del 
pdM 2020-2025 

El pdM proposa 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 del territori, que 
promogui la transferència de persones 
usuàries de l’automòbil i la motocicleta 
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 que promogui l’ús de 
combustibles nets amb mínim impacte 
sobre la salut de les persones i el medi 
ambient. 

 Equitatiu que col·labori a augmentar la 
qualitat de vida i el reequilibri social, per 
garantir l’accessibilitat per a 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. 

 

Per tal d’aconseguir aquest model de mobilitat, 
el pdM actual pren com a punt de partida les 9 
llínies estratègiques del pdM 2013-218: 

 

EA1. Planificació coordinada de l’urbanisme i la 
mobilitat. 

EA2. Una xarxa d’infraestructures de mobilitat 
segura i ben connectada. 

EA3. Gestió de la mobilitat amb el 
transvasament modal com a prioritat. 

EA4. Un transport ferroviari de més qualitat. 

EA5. Transport públic de superfície accessible, 
eficaç i eficient.  

EA6. Noves infraestructures en el marc d’un 
sistema logístic modern.  

EA7. Un accés sostenible als centres generadors 
de mobilitat. 

EA8. Eficiència energètica i ús de combustibles 
nets. 

EA9. Coneixement i participació en l’àmbit de la 
mobilitat. 

Aquestes línies estratègiques podran 
transformar-se amb altres de noves, fusionar-se 
o que n’apareixin de noves fruit de tot el treball 
realitzat per elaborar el Pla. Una de les possibles 
noves línies estratègiques serà la Digitalització 
de la mobilitat, fruit del canvi en els patrons de 
mobilitat que les noves tecnologies estan tenint 
entre la població.  
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9. El procés participatiu del 
pdM 2020-205 

Dins del procés d’elaboració i de redacció del 
nou Pla Director de Mobilitat (pdM) del Sistema 
Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB) 2020-2025, impulsat per 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) tal i 
com estableixen la Llei de mobilitat (9/2003) i el 
Decret amb les Directrius Nacionals de Mobilitat 
(362/2006), s’inclou el desenvolupament d’un 
Programa de participació complet amb 
l’objectiu de difondre els treballs del Pla i donar 
veu a tots els agents, institucions, actors socials i 
la ciutadania en general, per tal de recollir les 
seves aportacions, inquietuds i objectius de 
futur, i enriquir així el contingut del pdM. 

La participació és una peça fonamental del 
sistema democràtic i un dret de la ciutadania a 
accedir a la informació, intervenir en el procés de 
presa de decisions i opinar en tot allò que afecta 
l’àmbit públic. És doncs un eix d'unió entre 
l'acció de govern i les necessitats de la 
ciutadania que comporta la millora dels serveis i 
de la qualitat de vida de les persones, afavorint 
el diàleg i el consens.  

En aquesta ocasió, i a diferència dels anteriors 
plans, els treballs del nou pdM amplien l’àmbit 
territorial a tot el Sistema Integrat de Mobilitat 
Metropolitana de Barcelona (SIMMB) afegint 5 
noves comarques (l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Moianès i Osona), passant 
d’aquesta manera de 7 a 12 comarques i 
englobant el 74% de la població total de 

Catalunya. L’ampliació respon a la necessitat 
que el pdM s’ajusti a la nova realitat econòmica, 
territorial, social i ambiental del conjunt del 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 

Barcelona i a la voluntat que aquest tingui un pes 
rellevant sobre la mobilitat del propi territori i, 
per extensió, de la mobilitat i dinamització de la 
resta de Catalunya.  

Així doncs, la magnitud, diversitat i complexitat 
territorial que s’afegeix en l’elaboració d’aquest 
Pla requereix comptar amb un Programa de 
participació capaç de crear un espai de debat 
transversal i plural que arribi a totes les 
institucions, equips tècnics, agents socials i a la 
ciutadania en general. En aquest sentit, s’han 
identificat quatre categories d’agents implicats 
en el procés participatiu: 

 Els caps i mentors del propi pdM 
encarregats del disseny, planificació, 
coordinació i gestió d’aquest Pla i també 
d’altres instruments de planificació 
territorial vinculats a la mobilitat. 

 Els experts i equips tècnics coneixedors 
de l’àmbit en qüestió i la mobilitat. 

 La ciutadania en general, com a usuària i 
beneficiària de l’objecte del Pla.  

 Els agents territorials vinculats i arrelats 
al territori, com són els consells 
comarcals, ajuntaments i entitats 
diverses.  

 

A nivell metodològic, la comunicació i 
participació amb cadascun dels grups 
identificats es farà de manera diferenciada per 
tal d’adaptar el contingut, format i objectius de 
la participació a cada col·lectiu. Així, el procés 
participatiu planteja diferents escenaris de 
participació que van des de les reunions de 
treball, la celebració de comitès i consells, la 
dinamització de sessions participatives i 
jornades obertes. 

L’elaboració del pdM és un procés llarg que es 
preveu acabar a finals del quart trimestre de 
2019 amb l’aprovació final d’aquest. La 
participació ha d’acompanyar les diferents fases 
d’aquest procés per tal de facilitar i garantir el 
dret a la informació, iniciativa i participació dels 
agents implicats, amb l’objectiu de recollir les 
opinions, aportacions i valoracions del mateix i 
perquè en la mesura del possible aquestes 
passin a formar part del pdM.  

Per altra banda, en paral·lel i 
complementàriament al Programa de 
participació, s’ha dissenyat una estratègia de 
comunicació per tal de millorar la difusió, el 
coneixement, la participació i la transparència 
del pdM vers la població que integra l’àmbit 
territorial del Pla. Aquesta estratègia versa sobre 
els elements següents: 

 La creació d’un lema del Pla: “Com ens 
mourem?”, amb la voluntat d’interpel·lar 
a la ciutadania d’una forma directa i 
propera i incorporar una visió de futur 
sobre la mobilitat. 

 

 El disseny d’una pàgina web que doni 
visibilitat i transparència al Pla, fomenti la 
participació i acosti el procés a tota la 
ciutadania. Dins d’aquest portal s’inclou 
informació i documentació relacionada 
del pdM, notícies i avenços destacats i 
elements digitals participatius, com són: 
les enquestes, el mapa participatiu on 
poder fer aportacions geolocalitzades i la 
bústia ciutadana, entre d’altres. 

 La dinamització de la xarxa social Twitter 
al llarg de tot el procés. 

L’estratègia de comunicació permetrà d’aquesta 
manera fomentar i enriquir la participació, alhora 
que garantirà un bon retorn dels resultats a tota 
la ciutadania. 

D’acord amb aquesta perspectiva, els objectius 
que planteja el present procés de participació 
són els següents: 

 Promoure la participació de tots els 
agents socials i territorials en el procés 
d’elaboració dels treballs del pdM.  

 Posar a debat els principals reptes de 
futur en relació a la mobilitat de 
persones i mercaderies en la planificació 
estratègica del Sistema Integrat de 
Mobilitat Metropolitana de Barcelona. 
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 Assegurar el diàleg i sinergies entre les 
diferents institucions del territori 
responsables del planejament i la gestió 
dels aspectes vinculats a la mobilitat, així 
com les sinergies entre altres 
instruments de planificació de la 
mobilitat que s’estiguin elaborant. 

 Facilitar la divulgació i comprensió dels 
objectius i del contingut dels treballs del 
Pla, així com facilitar el seguiment i 
avenços del mateix.  

 Fomentar i facilitar l’exercici del dret 
d’informació, de participació i 
d’iniciativa de la ciutadania en tot allò 
referent al futur model de mobilitat en 
l’horitzó 2025. 

 Transmetre la importància dels efectes 
de la mobilitat sobre la salut de la 
ciutadania i millorar la sensibilització vers 
els aspectes ambientals.  

 

La participació fins al moment actual 

Fins al moment s’han realitzat diferents accions 
participatives en diferents formats, presencials i 
en línia, per donar a conèixer el pdM i recollir les 
inquietuds de la ciutadania en relació a la 
mobilitat i els reptes de futur que ha d’afrontar 
el pla.  

El tret de sortida a nivell participatiu el va donar 
la Jornada oberta realitzada el passat 30 
d’octubre al Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), on van assistir-hi unes 125 
persones de diferents àmbits de la mobilitat. 
L’acte va comptar amb una benvinguda 

institucional amb representants de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació 
de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), i una part final amb les conclusions i 
cloenda de l’acte realitzades pel Director 
General de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), el Sr. Pere Torres, i el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’Hble. Sr. Damià Calvet, 
respectivament. La finalitat de la jornada era 
presentar els objectius i contingut del pdM i 
aportar una visió tècnica sobre alguns dels temes 
rellevants que ha d’encarar el pla mitjançant tres 
càpsules tècniques, com són la importància de la 
planificació i el disseny de la mobilitat per a la 
salut de les persones; les xarxes de connexió 
intel·ligents i disponibilitat de dades com a 
elements clau per a la gestió; i la necessitat i 
complexitat d’incorporar el vector social a l’hora 
d’articular la mobilitat. Cal destacar de la jornada 
la participació activa del públic assistent 
mitjançant una aplicació digital, que va permetre 
conèixer en temps real la seva opinió i percepció 
sobre aspectes de la mobilitat i del contingut de 
les càpsules tècniques. 

La jornada oberta també va servir per presentar 
en públic el procés participatiu i l’estratègia de 
comunicació centrada, sobretot, en la web 
pdmobilitat.cat i els recursos participatius en 
línia disponibles: 

 l’enquesta en línia, en la que han 
participat 55 persones fins a dia d’avui, 

 el mapa participatiu per geolocalitzar 
aportacions i comentaris, amb més de 30 
aportacions fetes, 

 la pregunta exprés, que es va renovant 
periòdicament, amb més d’una trentena 
de respostes obtingudes, 

 i la bústia ciutadana. 

La participació presencial, per la seva banda, 
s’estructura mitjançant diverses sessions 
territorials i sectorials o temàtiques, amb la 
finalitat d’acostar el pdM al conjunt del SIMMB i 
als agents rellevants i experts dels diferents 
àmbits (mercaderies, ambiental, salut, transport 
públic, transport privat, noves formes de 
mobilitat, etc.). 

A nivell territorial, el passat 20 de desembre a 
Manresa es va celebrar una reunió per presentar 
el pdM a les comarques centrals, on van assistir-
hi unes 20 persones com a representants dels 
Consells Comarcals i Ajuntaments de les capitals 
de comarca de l’àmbit ampliat. Per altra banda, 
també durant el mes de desembre, s’ha 
mantingut contacte i s’ha participat a les 
reunions del departament d’Urbanisme de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per tal 
d’aprofitar els treballs realitzats en el marc del 
seu Pla Director Urbanístic i aconseguir sinergies 
dins del pdM.  

A nivell sectorial, durant el mes de gener, 
aprofitant una de les reunions de la Taula 
Sectorial de Logística s’ha donat a conèixer el 
pdM i s’ha informat i convidat als integrants de 
la Taula a la futura sessió específica d’aquesta 
temàtica. 

En l’actualitat s’està treballant en el disseny i 
planificació de les sessions territorials i sectorials 
que tindran lloc al llarg del primer semestre del 
2019. Les primeres sessions seran durant el mes 
de febrer. Concretament, el proper 7 de febrer 
es realitzarà una sessió participativa de l’àmbit 
ampliat on s’ha convocat als agents identificats 
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pels Consells Comarcals i Ajuntaments assistents 
a la sessió del dia 20 de desembre, amb la 
intenció que hi assisteixin regidors i tècnics de 
mobilitat dels diferents municipis, així com altres 
organismes, entitats i organitzacions vinculats a 
la mobilitat. De l’àmbit sectorial, la primera 
sessió serà la de Mercaderies, el 26 de febrer, 
amb representació sobretot dels integrants de la 
Taula del Sector Logístic. 
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General de Tráfico (DGT) i Servei Català de Trànsit 
(SCT). 

Taula 67. Nombre de vehicles pesants implicats en 
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habitants i comarca (2010-2017). Servei Català de 
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del SIMMB (2010-2017). Servei Català de Trànsit 
(SCT). 

Taula 82. Vies amb major concentració d'accidents 
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Taula 103 Emissions de PM10. 3er Informe de 
Seguiment Ambiental del pdM 2013-2018, ATM. 

Taula 104 Emissions de NOx. 3er Informe de 
Seguiment Ambiental del pdM 2013-2018, ATM. 

  



// 169 

 

Diagnosi Preliminar Estratègica 

 


