més d’oferir estacionament vigilat de bicicletes, en ocasions gratuït per

aparcaments durant un nombre d’hores al dia i fins a un màxim de 48 hores

evitar l’acumulació de bicicletes pels voltants, incorpora altres serveis com

consecutives. La capacitat del mòdul és de 7 a 14 bicicletes, amb cabines

ara el manteniment o la venda d’accessoris. El municipi de Barcelona en

individualitzades, i compta amb una placa solar a la coberta que ofereix

l’actualitat ha reforçat l’aparcament de bicicletes en estacions de transport

autonomia energètica al sistema. S’han instal·lat preferentment en les

públic a partir de la instal·lació d’ancoratges per a bicicletes en superfície

parades de transport públic, per afavorir la intermodalitat bicicleta –

sobre la via pública, i compta a més amb una iniciativa privada de punt de

ferrocarril o bus, i a l’entrada d’alguns equipaments municipals.

serveis, la “Biciestació”, situada al vestíbul de l’estació de Sarrià dels
ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta compta amb
aparcament segur en recinte privat, taller de reparació, botiga i servei de
lloguer de bicicletes elèctriques.

Aparcament de la xarxa Bicibox. Font: http://www.bicibox.cat

Bicing
Guardabicis de gestió privada a Barcelona i punt de serveis amb aparcament segur a l’estació de

Una de les actuacions de promoció de la mobilitat en bicicleta de més èxit a

FGC de Sarrià. Font: IDAE, 2009.

la ciutat de Barcelona ha estat la implantació del sistema de préstec de

En aquest sentit, alguns municipis de l’Àrea Metropolitana han optat per la

bicicletes bicing.

instal·lació d’una xarxa pública d’aparcaments protegits i segurs per a
bicicletes privades, el Bicibox. El servei funciona mitjançant el registre previ

Actualment (2011) Barcelona compta amb 421 estacions distribuïdes per

dels usuaris, de les seves bicicletes, i un abonament segons tarifa amb el

diversos punts de la ciutat i una flota de 6.000 bicicletes.

qual

tenen

dret

a

estacionar

la

bicicleta

en

qualsevol

dels
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2007

2008

2009

2010

2011

%11/10

%11/08

Bicicletes

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0,0%

0,0%

Estacions

194

390

419

420

421

0,2%

7,9%

7.000
6.000

Estadístiques bàsiques sobre la dotació del servei de bicing, 2007-2011. Font: B:SM.

5.000

2007

4.000

2008

3.000

2009
2010

2.000

2011

1.000
0
Núm. Bicicletes

Núm. Estacions

Evolució del nombre de bicicletes i estacions del servei de bicing, 2007-2011. Font: B:SM.

La proximitat de la població als punts del bicing pot condicionar l’ús del
servei com a mode habitual de desplaçament. En aquest sentit pot ser
interessant conèixer el volum de persones que tenen accés al servei en
l’origen del seu desplaçament (des del propi domicili), doncs ens pot aportar
informació sobre l’ús potencial que el servei podria arribar a tenir entre els
residents del municipi i la importància que pot tenir distribuir els punts de
préstec a les zones amb una major densitat poblacional, tot i que amb certes
limitacions pel fet que sovint es fa servir com a complement al transport
Punts de préstec de bicicleta – bicing i xarxa bici 2012. Font: BCNecologia, a partir de dades

públic, i tan sols en el cas que els condicionants de l’estació en destí siguin

facilitades per l’Ajuntament de Barcelona (actualització punts bicing abril 2012).

favorables (que existeixin estacions amb possibilitat d’ancoratge i amb certa
rotació en la franja horària d’ús habitual). Tot i així el fet de tenir un punt
d’estacionament proper al domicili intervé en la decisió d’utilitzar el servei.

Els darrers anys, després de la gran ampliació del sistema de l’any 2008, el
servei de bicing s’ha anat adequant a les necessitats dels seus usuaris,
prioritzant la millora en la ubicació dels punts d’estacionament per sobre de
l’ampliació de la flota total de vehicles.
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35,9%

64,1%

Població propera (<3min)

Població propera als punts de préstec del bicing, 2012 (població que resideix a menys de tres minuts d’un punt d’ancoratge del bicing).
Font: BCNecologia, a partir de dades dels Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona (punts bicing abril 2012) i del cadastre 2009 (població per parcel·la 2009).
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Població >3min

El mapa i el gràfic anteriors mostren la cobertura poblacional pel que fa als
punts de préstec de bicicletes del servei de bicing (2012) en origen
(domicili), és a dir, aquelles parcel·les habitades que es troben a menys de
200m de qualsevol estació bicing (uns tres minuts a peu de l’estació11).
Aproximadament el 64% dels ciutadans de Barcelona compten amb un punt
de bicing a menys de 3 minuts a peu (200m) del seu domicili12.

Publicacions, campanyes i altres serveis
En el marc de la promoció de l’ús de la bicicleta com a mode de transport
quotidià i de la convivència entre els diferents modes de transport que
comparteixen la via pública s’hi venen realitzant campanyes d’informació i
conscienciació ciutadana, una mostra de les quals es troba en les imatges a
continuació:

Recull d’algunes campanyes de promoció de la bicicleta realitzades. Font: Serveis de Mobilitat
de l’Ajuntament de Barcelona

A més d’aquestes actuacions, i amb l'objectiu de donar resposta a la
preocupació lògica dels i les ciclistes pel nombre de robatoris d'aquests
vehicles que es produeixen als carrers de la ciutat, es va posar en marxa el
servei de Registre de bicicletes. Consisteix en una base de dades (del
11

Es considera per aquest càlcul 3 minuts a peu a una velocitat de 4 km/h.

propietari i de la bicicleta) que pot facilitar la recuperació de la bicicleta en

12

El càlcul s’ha realitzat a partir de les darreres dades de població per parcel·la de què es

cas de robatori.

disposa, que són les del cadastre per l’any 2009.
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4.2.2. Demanda
Desplaçaments (interns i de connexió)

Identificador de bicicleta registrada. Font: http://www.bcn.cat/bicicleta

Any

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

%

%11/10

Interns

30.776

42.964

79.289

100.840

95.193

98.525

109.282

92,5%

10,9%

Connexió

4.230

4.597

7.117

8.084

7.631

7.996

8.869

7,5%

10,9%

Total

35.006

47.561

86.406

108.924

102.824

106.520

118.151

100%

10,9%

Evolució dels desplaçaments interns en bicicleta, 2006-2011. Font: Doymo i Enquesta de
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb aquest registre es pretén aconseguir un efecte dissuasiu del robatori i,
si finalment es produeix el furt, que es posin en marxa els mecanismes de
detecció i identificació de les bicicletes robades i la devolució de les

8%

bicicletes recuperades.

92%
Interns

Connexió

Desplaçaments en bicicleta interns i de connexió, 2011. Font: DOyMO i Enquesta de Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona.

Durant el darrer any, el nombre d’etapes en bicicleta ha augmentat un
10,9%. El bicing suposa una mitjana de 39.763 etapes al dia, fet que
representa un 36,4% de total de les etapes de desplaçaments interns en
bicicleta. En aquest sentit ha estat un instrument molt eficient per
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promocionar l’ús de la bicicleta a la ciutat i, conseqüentment, en augmentar
la massa crítica ciclista, reforçar-ne la visibilitat per part de la resta de

Pel que fa a la distància recorreguda per mode, a la ciutat la bicicleta

modes i la seguretat.

representa un 2% dels kilòmetres recorreguts pels vehicles que circulen pel
viari de la ciutat, i és l’únic vehicle que presenta una evolució a l’alça en
distàncies totals recorregudes.

100.000
80.000

300.000

60.000

250.000

40.000

veh*km (diari)

núm. desplaçaments interns

120.000

20.000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

200.000
150.000
100.000
50.000

Evolució dels desplaçaments interns en bicicleta, 2005-2011. Font: Doymo i Enquesta de
0

Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

2008

2009

2010

2011

2012

Bicicletes
núm. desplaçaments de connexió

10.000
9.000

Evolució de la distància recorreguda per tipus de vehicle a la ciutat de Barcelona, 2008-2012.

8.000

Font: DOyMO i Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
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2010

2011

Evolució dels desplaçaments de connexió en bicicleta, 2005-2011. Font: DOyMO i Enquesta de
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
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Aforaments

Una

primera

aproximació

del

que

podria

ser

la

distribució

dels

desplaçaments en bicicleta al llarg de l’any es pot observar en el gràfic a
Pel que fa a la mesura automàtica de les IMD (Intensitats Mitjanes Diàries, en

continuació (dades des de març del 2009):

núm. bicicletes/dia) en diferents punts de la ciutat, s’han obtingut els
resultats següents:
IMD
2007*

IMD
2008*

IMD
2009

IMD
2010

IMD
2011

%11/10

4

Avinguda Diagonal

2.971

3.086

2.673

2.522

2.390

-5,2%

4bis

C. Enric Granados

2.172

2.231

1.665

1.635

1.774

8,5%

8

Avinguda del Paral·lel

1.735

1.953

1.997

1.793

2.075

15,7%

11

Passeig Marítim de la Barceloneta

1.283

2.781

2.425

1.844

2.867

55,5%

12

Doctor Aiguader

420

852

1.133

1.078

1.331

23,5%

13

Av. Marquès de l'Argentera

2.302

2.933

2.330

1.948

2.147

10,2%

17

Avinguda Meridiana

1.715

1.937

1.842

1.501

1.569

4,5%

18

Carrer de la Marina

1.453

2.048

1.527

1.246

1.404

12,7%

19

Passeig de Sant Joan

3.399

3.187

1.981

2.138

2.311

8,1%

20

Gran Via

890

1.900

1.482

1.349

1.433

6,2%

28

Carrer Aragó

589

29

C. Compte d'Urgell

31

C. Diputació - C. Tarragona

2.272

32

Av. Gran Via - C. Girona

1.736

33

Av. Gran Via - C. Muntaner

1.728

34

C. Diputació - C. Comte d'Urgell

35

C. Vilamarí - C. Consell de Cent

36

C. Comte Borrell - C. Consell de Cent

37

Av. Gran Via - C. Vilamarí
Total

18.929

Suma de IMD to ts els 19 punts d'afo rament (des de març 2009)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

1.071

990

903

941

4,2%

1.595

1.703

1.740

1.605

-7,8%

2.550

2.433

-4,6%

1.985

2.074

4,5%

2.328

2.240

-3,8%

2.364

2.502

2.450

-2,1%

Barcelona des del mes de març del 2008 (moment en què tots els punts ja estaven instal·lats).

1.085

2.071

1.765

-14,8%

La mateixa bicicleta pot passar per diversos punts i ser comptabilitzada diferents vegades. Font:

1.178

1.442

1.426

-1,1%

2.031

1.840

2.075

12,8%

DOyMO i Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

34.143

34.414

36.308

5,5%

25.574

Corba mensual del trànsit de bicicletes a la ciutat. Aproximació a partir de la suma total de IMDs
(intensitats mitjanes diàries –bicicletes/dia) per als 19 punts d’aforament de bicicletes a

Com es pot observar els mesos amb més bonança climàtica són els que més
Evolució de les IMDs (intensitats mitjanes diàries –bicicletes/dia) en diferents punts d’aforament

afluència de bicicletes solen tenir. Es produeix igualment una reducció del

de bicicletes a Barcelona. Font: Doymo i Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

nombre de viatges a l’agost, coincidint amb el període de vacances de molts

*Entre els anys 2007 i 2009 es comptava amb un menor nombre de punts d’aforament.

ciutadans barcelonins.
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Bicing

D’una altra banda, els comptatges de bicicletes als punts habituals ha
experimentat un increment del 5,5% el darrer any. El creixement anual dels
desplaçaments en bicicleta, sobretot en bicing, ha representat un increment

Perfil de l’usuari

de les bicicletes detectades als punts d'aforaments manual. D’una altra
banda, del total de bicicletes que circulen per la xarxa viària de Barcelona,

Pel que fa al perfil de l’usuari del servei de bicing, segons aporten les dades

aproximadament el 42,1% ho fa pels carrils bici.

de l’enquesta bicing realitzada el març del 2012, mostren una proporció
bastant igualada d’homes i dones, d’una mitjana d’edat d’uns 37 anys, i que
principalment (gairebé en el 90% dels casos) resideix al municipi de
Barcelona. L?Eixample és el barri que compta amb major proporció d’usuaris
(respecte el total de població) i Nou Barris o Horta Guinardó els que menys.
Val a dir que la major part de la longitud de xarxa bicicleta desenvolupada
es troba en el districte de l’Eixample, i que tant Nou Barris com HortaGuinardó es troben en xones d’orografia pronunciada i, potser per això, amb
poca cobertura del servei.

Volums de trànsit de bicicletes (“Aranya”), març 2011. Font: DOyMO i Enquesta de Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona.

“Perfil dels usuaris- Edat”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.
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“Perfil dels usuaris- Lloc de residència”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.

“Perfil dels usuaris- Gènere”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.

“Perfil dels usuaris- Lloc de residència: Àrea Metropolitana (5,3%)”.
Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.
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Ús del servei

“Perfil dels usuaris- Lloc de residència: Barcelona ciutat (89,8%)”.
Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.

“Principals motius d’ús pels què utilitza el bicing”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.

“Resum comparatiu usuaris del bicing barcelonins amb la població barcelonina (en gris)”.
Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.
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Els principals motius d’ús del servei de préstec de bicicletes a la ciutat són

50.000

les gestions personals, seguides dels desplaçaments de caire laboral. I la

45.000

major part dels usuaris fan servir el bicing entre 1 i 5 vegades a la setmana.

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Usos/dia laborable

Usos/dia festiu

Mitjana mensual del nombre d’usuaris al dia del servei de bicing, 2010. Font: B:SM.
“Quantes vegades utilitza el bicing durant la setmana”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.
40.000
35.000

Pel que fa al servei de préstec de bicicletes i l’evolució de la mitjana d’usos

30.000

diaris al llarg de l’any 2010, es pot observar una clara tendència a l’ús de la

25.000

bicicleta preferentment en dia laborable, fet que mostra la importància

20.000
15.000

d’aquest mitjà de transport per la mobilitat obligada (és a dir la de caire

10.000

laboral i per motiu d’estudis). S’aprecia igualment un major ús del servei els

5.000

mesos amb més bonança climàtica i un descens especialment a l’hivern i

0
2008

durant el mes d’agost.

Usos/dia laborabe

2009

2010

Usos/dia festiu

Evolució de la mitjana d’usos diaris del servei de bicing, 2008 a 2010. Font: B:SM.

115

200.000

16.000.000

180.000

D’una altra banda, el nombre d’usos el 2010 ha baixat respecte l’any 2008,

14.000.000

160.000

però en canvi s’ha anat consolidant l’ús en dia laborable en detriment dels

12.000.000

140.000

2007

120.000

usos en festiu.

2008

100.000

2009

80.000

Les dades estadístiques recollides pel servei mostren un augment del nombre
d’abonats i de viatges el darrer any (2011) respecte l’anterior, tot i que s’ha

60.000

2010

40.000

2011

2008

2009

2010

2011

0

Evolució del nombre d’abonats i dels viatges realitzats amb el servei de bicing, 2007-2011.
Font: B:SM.

101.575

181.962

182.062

117.523

121.819

3,7%

-33,1%

12.307.828

10.769.256

11.147.000

14.439.902

29,5%

17,3%

Bicicletes*

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0,0%

0,0%

Estacions*
Visites
Web

194

390

419

420

421

0,2%

7,9%

2.727.979

2.179.359

Núm. Viatges

%11/08

3.781.855

2.533.791

2011

%11/10

Viatges

1.757.984

2010

4.000.000

0

Abonats

1.038.070

2009

6.000.000

Núm. Abonats
2007

2008

8.000.000

2.000.000

20.000

reduït respecte les dades del 2008 i 2009 (pic en nombre d’abonats).

2007

10.000.000

-20,1%

4
4 bis
8
11
12
13
17
18
19
20
28
29
31
32
33
34
35
36
37

24,0%

Estadístiques bàsiques de l’ús del servei de bicing, 2007-2011. Font: B:SM.
*Al nombre d’estacions i bicicletes es fa referència en l’apartat d’oferta.

El nombre mitjà de viatges realitzats, però, ha anat augmentant des de l’any
2009. Aquest fet pot deixar veure que els usuaris que s’han fidelitzat al
servei cada vegada realitzen un major nombre de desplaçaments, i que
probablement alguns dels que feien un ús més ocasional haurien acabat
donant-se de baixa.

Avinguda Diagonal
C. Enric Granados
Avinguda del Paral·lel
Passeig Marítim de la Barceloneta
Doctor Aiguader
Av. Marquès de l'Argentera
Avinguda Meridiana
Carrer de la Marina
Passeig de Sant Joan
Gran Via
Carrer Aragó
C. Compte d'Urgell
C. Diputació - C. Tarragona
Av. Gran Via - C. Girona
Av. Gran Via - C. Muntaner
C. Diputació - C. Comte d'Urgell
C. Vilamarí - C. Consell de Cent
C. Comte Borrell - C. Consell de Cent
Av. Gran - C. Vilamarí
Total

IMD
2007
837
1.002
777
941
169
1.027
854
593
1.714
288
118

IMD
2008
1.287
991
887
1.208
396
1.432
856
849
1.433
1.016
462
663

IMD
2009
1.094
708
874
926
487
979
873
553
798
747
440
797

8.320

11.480

9.273

IMD
2010
1.012
615
757
734
457
757
623
478
850
502
350
716
803
793
859
1.069
977
552
931
13.835

IMD
2011
1.086
852
929
1.201
603
900
680
476
1.111
657
396
773
967
952
1.077
1.027
866
667
876
16.096

%11/10
7,3%
38,5%
22,7%
63,6%
31,9%
18,9%
9,1%
-0,4%
30,7%
30,9%
13,1%
8,0%
20,4%
20,1%
25,4%
-3,9%
-11,4%
20,8%
-5,9%
16,3%

Evolució de les IMDs (intensitats mitjanes diàries –bicicletes/dia) en diferents punts d’aforament
per a les bicicletes del bicing a Barcelona. Font: Doymo i Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona.
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Suma IMD any 2011 (en 19 punts d'aforament)

25.000

20.000

2007*

2008*

2009*

2010

2011

Bicicleta particular

10.609

14.094

24.870

20.579

20.212

Bicing

8.320

11.480

9.273

13.835

16.096

IMD TOTAL bicicletes

18.929

25.574

34.143

34.414

36.308

Comparativa de l’evolució de les IMDs (intensitats mitjanes diàries –bicicletes/dia) entre les

15.000

bicicletes particulars i les del servei de bicing a Barcelona. Font: Doymo i Enquesta de Mobilitat
de l’Ajuntament de Barcelona.

10.000

*Entre els anys 2007 i 2009 es comptava amb un menor nombre de punts d’aforament.

5.000

40.000
35.000
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agost
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març

febrer

gener

0

30.000
25.000
20.000
15.000

Corba mensual del trànsit de bicicletes del bicing a la ciutat. Aproximació a partir de la suma

10.000

total de IMDs (intensitats mitjanes diàries –bicicletes/dia) per als 19 punts d’aforament de

5.000

bicicletes a Barcelona l’any 2011. La mateixa bicicleta pot passar per diversos punts i ser

0

comptabilitzada diferents vegades. Font: DOyMO i Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de

2007

Barcelona.

2008

2009

Bicicleta particular

2010

2011

Bicing

La forma de la corba de mitjana mensual de l’IMD a diferents punts de
Evolució de les IMDs (bicicletes/dia) de les bicicletes particulars i les del servei de bicing a

Barcelona pel que fa a les bicicletes del bicing és força similar a la de la

Barcelona. Font: DOyMO i Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

bicicleta en general (més intensitat d’ús els mesos de bonança climàtica i

*Entre els anys 2007 i 2009 es comptava amb un menor nombre de punts d’aforament.

descens pronunciat a l’agost), fet que evidencia un comportament similar de
l’usuari de bicicleta privada i pública a la ciutat.

El volum de bicicletes del bicing circulant per la ciutat de Barcelona és cada
vegada més important (del 44% el 2011), havent-se detectat un increment
del 16,3% respecte el 2010.
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descongestionat l’estacionament en destí, però alhora ha reduït la
disponibilitat de bicicletes en origen, fet aquest últim valorat com a negatiu

Satisfacció dels usuaris

per part dels usuaris.
A continuació, i a mode de conclusió, es mostren algunes dades sobre la
valoració de la satisfacció dels usuaris del bicing:

“Índex de satisfacció – Valoració global”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.
“Índex de satisfacció – Valoració global”. Font: Enquesta bicing 7-19 març 2012.

Sembla que es percep una millora general en la qualitat del servei (alhora

4.2.3. Accidentalitat

que s’han reduït les expectatives), especialment pel que fa a l’estat del
manteniment de les estacions i les bicicletes. Alhora el fet d’haver

L’any 2010 es van produir 414 accidents amb víctimes ciclistes a la ciutat de

augmentat el nombre d’estacions mantenint el nombre de bicicletes ha

Barcelona, un número inferior al de l’any anterior, però que no deixa
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indiferent (l’objectiu el 2012 és reduir aquest índex fins els 350). En
4.3.

l’actualitat s’està realitzant una auditoria sobre la seguretat de la xarxa

Diagnosi

ciclista a la ciutat.
Aspectes a millorar
Nombre
ciclistes

d’accidents

amb

víctimes

2000

2006

2009

2010

no hi ha dades

386

513

414

Seguretat:
Fragilitat. Màxima exposició del
ciclista
en
cas
d’accident:
desproporció de pes i volum davant
els vehicles de motor i falta de
protecció de l’usuari.

accidents amb víctimes ciclistes

600

Disseny de la via pública:

500

Vies amb espai viari no adaptat.
Les dimensions de la calçada, les
cruïlles, l’espai d’estacionament i
la senyalització està condicionada
per la presencia de vehicles
motoritzats. Això també provoca
friccions respecte la coexistència
amb els vianants.

400
300
200
100

Infraestructura:
0
2006

2009

Hi ha una important mancança de
connectivitat i continuïtat als
diferents trams de carrils bici de la
ciutat.

2010

Nombre d’accidents amb víctimes ciclistes. Font: Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona. Indicadors de mobilitat sostenible – seguiment del PMU 2006-2012.
Manca de tradició:
La ciutat de Barcelona encara no
té una tradició d’utilització de la
bicicleta en els seus desplaçaments
quotidians, i no té la simbologia
d’estatus que pot tenir el vehicle
motoritzat (cotxe i moto), o alguns
transports públics (taxi).
La manca de massa crítica suficient
redueix la visibilitat del ciclista.
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Punts Forts
Demanda:
La mobilitat ciclista és el mode que mostra
l’increment més notable. Entre els anys 2004 i
2011 hi ha hagut un augment continuat.

Infraestructura:
L’any 2011 es compta amb 181 quilòmetres
de carril bici. L’evolució de l’augment de
quilòmetres en els darrers anys ha estat
regular.
21.670 places d’aparcament per bicicletes en
superfície i 1.142 reserves d’aparcament
subterrani als aparcaments de BSM i SABA
(2011).
Servei de bicicleta pública ben consolidat,
amb 121.800 abonats que realitzen més de 14
milions de viatges l’any. El volum de bicicletes
del bicing a la ciutat s’aproxima al 40% del
total
de
bicicletes.
Bona
cobertura
d’equipaments públics i connexió amb els
intercanviadors de tramvia, metro, bus, i
estacions modals.
Promoció:
Es realitzen anualment una gran varietat de
campanyes, actes de participació ciutadana,
edició de pamflets, trobades, congressos, etc.
Actes populars i trobades periòdiques en
relació amb la bicicleta, organitzats per
l’Ajuntament de Barcelona, associacions de la
bicicleta, escoles, universitats, etc.
Edició periòdica del plànol de carrils bici.

Aspectes a millorar
Robatoris:

5. La mobilitat en transport públic

Punts Forts
Robatoris:

5.1.Introducció

El Registre de bicicletes funciona com a
Els
freqüents
robatoris
de
mesura de dissuasió del robatori.
bicicletes a la ciutat actuen com a
element dissuasori en l’ús habitual
d’aquest mode de transport. Sovint Participació ciutadana:
no existeix l’opció d’ancorar la
L’Ajuntament de Barcelona va crear la
bicicleta a l’interior de les finques.
Comissió Cívica de la Bicicleta, òrgan
L’estacionament de bicicletes en
municipal de participació sectorial que
l’origen del desplaçament es troba
engloba més de 40 persones i entitats
sovint desprotegit contra robatoris
representatives del sector de la bicicleta. La
i vandalisme.
Comissió
ha
obtingut
l’adhesió
de
l’Ajuntament a la Xarxa de Ciutats Ciclistes
(1995),
l’adopció
de
la
Declaració
d’Amsterdam sobre els drets dels ciclistes
(2001), i l’elaboració d’un Pla Estratègic de la
Bicicleta (2002) i manuals tècnics sobre els
carrils bici a Barcelona.

El transport col·lectiu és un element clau per assolir un model sostenible de
mobilitat al municipi de Barcelona. És cabdal des del punt de vista
mediambiental (reducció de la pol·lució, del soroll, del cost energètic i dels
accidents) i des del punt de vista de la qualitat de vida (reducció del temps
de desplaçament, de la congestió i de l’ocupació d’espai públic).
Per la pròpia morfologia urbana, el sistema de transport públic de Barcelona
desborda els límits administratius de la ciutat. La ciutat real és el marc de
referència, la Gran Barcelona, on en els darrers anys s’ha realitzat un gran
esforç amb les actuacions a l’Aeroport, al Port, en alta velocitat, i en xarxes
de metro i FGC. Tanmateix només ens trobem a mig camí, ja que el Port
encara està finalitzant la seva ampliació, però no disposa d’accessos
ferroviaris ni viaris adequats, l’Aeroport no disposa de connexió ferroviària
de rodalies ni de metro, i l’alta velocitat encara no connecta Barcelona amb
Europa. A més, la situació de crisi economico-financera dels darrers anys, ha
frenat la finalització de les inversions previstes en Metro i FGC a l’àmbit més
urbà i ha acabat afectant també a la demanda, tot i que el 2010 es va iniciar
una recuperació de la tendència, especialment durant el segon semestre.
En aquest sentit, en l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de
Barcelona es van comptabilitzar un total de 922,33 milions de viatges durant,
el 0,9% més que l’any anterior, gràcies, en bona part, al creixement de
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viatges al Metro, que va representar el 2010 el 5,4% més que l’any anterior.

d’una nova línia entre Sant Boi de Llobregat i Barcelona, així com la

A més, aquesta tendència a l’alça del nombre de desplaçaments en transport

remodelació de la xarxa al Barcelonès Nord (Tusgsal). També augmentà la

públic s’ha vist reafirmada durant el 2011, on s’ha a assolit una xifra rècord

freqüència de servei entre Manresa i Barcelona.

en l’ús del transport públic, amb 935,5 milions de viatges, un 1,4% més que
Per tant, garantir una xarxa de qualitat a l’abast de la ciutadania és clau per

l’any 2010.

tal de promoure una mobilitat sostenible, continuar avançant en la reducció
Aquesta recuperació de la demanda respon, d’una banda, al conjunt

de l’emissió de gasos contaminants i millorar l’eficiència del transport

d’actuacions de millora d’infraestructura, amb l’objectiu de prolongar la

públic. Per això, és bàsic mantenir un equilibri en el finançament d’aquest

xarxa de transport públic i apropar-la a nous nuclis de població, la qual cosa

sistema, que actualment es cobreix amb l’aportació de les administracions

permet augmentar considerablement la seva àrea de cobertura.

públiques en el 60% i dels usuaris en el 40%.

El 2010 ja van entrar en funcionament nous trams de línia de Metro, com ara
Descripció general del sistema de transport públic

l’L9/L10 entre Gorg i La Sagrera, l’L5 entre Horta i Vall d’Hebron, i l’L2
entre Pep Ventura i Badalona Pompeu Fabra, i els Ferrocarrils de la
Generalitat van estrenar l’estació de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès.

El transport públic engloba els serveis col·lectius amb obligacions de

Mentre L’oferta de la xarxa ferroviària durant l’any 2011 es va veure

caràcter públic, els serveis col·lectius de caire discrecional i els serveis de

incrementada amb l’entrada en funcionament el 26 de juny de la línia R8 de

taxi. De forma més detallada:

Rodalies de Catalunya (Renfe) entre Martorell- Granollers, la inauguració de


l’estació de Santa Rosa de la línia 9/10 de Metro de TMB el 19 de setembre i

Serveis col·lectius amb obligacions de caràcter públic. El gruix

la millora de servei a la xarxa del Trambaix amb la incorporació de 4 nous

principal de l’oferta de transport públic resta emmarcat en aquesta

tramvies.

tipologia. A grans trets, aquests serveis poden ser classificats en
transports amb infraestructura pròpia (o ferroviaris) i transports sense
infraestructura pròpia (o autobusos).

Pel que fa al transport col·lectiu per carretera, s’han anat modificant i
perllongant diverses línies d’autobús per ajustar el seu recorregut a les noves
necessitats d’accessibilitat a equipaments estratègics i altres punts que

Els serveis amb infraestructura pròpia són la xarxa de metro de Ferrocarril

concentren un major nombre de desplaçaments. Destacar la creació al 2011

Metropolità de Barcelona, SA (FMB), la xarxa de Ferrocarrils de la
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autorització

Generalitat de Catalunya (FGC), la xarxa de la Red Nacional de Ferrocarriles
13

administrativa:

administració

local,

Generalitat

de

Catalunya o Administración General del Estado (AGE).

Españoles (RENFE) i la xarxa de Tramvia Metropolità (TRAM).
Quan es parla de transport col·lectiu sense infraestructura pròpia ens estem



Serveis de taxi. Constitueixen un mode de transport públic individual

referint als serveis d’autobús. Aquests poden ser diferenciats segons

sotmès a règim d’autorització administrativa. L’organisme que n’és

l’administració titular i el tipus de recorregut que realitzen: l’Àrea

responsable és l’Institut Metropolità del Taxi de Barcelona (IMT), que

Metropolitana de Barcelona (AMB) és la responsable del servei urbà i la

depèn de l’AMB.

Direcció General de Ports i Transports (DGPT) és la responsable del servei
interurbà. La major part de l’oferta correspon a l’AMB, que la presta a partir
Agents institucionals responsables del servei de transport públic

d’un operador públic de gestió directa i de diversos operadors privats de

col·lectiu

gestió indirecta. L’operador de gestió directa és Transports de Barcelona, SA
(TB). Convé apuntar que els serveis de bus (TB) i de metro (FMB) resten
unificats sota el nom corporatiu de Transports Metropolitans de Barcelona

Pel que fa a la prestació dels serveis de transport públic, els principals

(TMB).

agents institucionals a considerar són l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

A banda de tots els modes llistats i comentats, convé apuntar que també
presten el seu servei a Barcelona tres mitjans de caràcter més minoritari:

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és la nova organització

telefèric, funicular i tramvia blau. Aquests presenten una orientació més

institucional de la gran conurbació urbana que formen Barcelona i altres 35

enfocada vers la vesant turística de la ciutat.

municipis del seu entorn més proper i substitueix les tres entitats
metropolitanes vigents fins aquesta data (Mancomunitat de Municipis de



Serveis col·lectius de caire discrecional. Aquest tipus de serveis

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient i Entitat

corresponen al transport escolar, al transport de treballadors i als

Metropolitana del Transport). Es constitueix el dia 21 de juliol de 2011

circuits de caràcter turístic. En tots els casos, estan sotmesos a

d’acord amb la Llei, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, el
dia 27 de juliol de 2010.

13

En relació a la RENFE, és el servei de Rodalies el que juga un paper cabdal en la mobilitat de
caire metropolità.
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L’AMB té assignades competències sobre transport i mobilitat per prestar els
serveis de transport públic de viatgers en el seu àmbit territorial. Resten
englobats els serveis interns als municipis i els de connexió entre sí. Tots
reben

la

consideració

de

serveis

de

transport

de

caràcter

urbà.

Específicament:


Planificació i gestió de les xarxes d’autobusos i altres mitjans de
transport públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície, excepte els
tramvies.



Prestació dels serveis de metro i transport públic subterrani de viatgers.



Ordenació del servei de taxi.



Aprovació del Pla metropolità de mobilitat urbana. Definició de la xarxa
viària bàsica metropolitana. Participació en la gestió del trànsit en
aquesta xarxa, conjuntament amb la Generalitat.



Ordenació i gestió del transport de viatgers amb finalitats culturals i
Àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Font: AMB

turístiques, per delegació dels ajuntaments.


Promoció del transport sostenible.



Gestió de les rondes de Barcelona.
L'Autoritat

del

Transport

Metropolità

(ATM)

és

un

consorci

interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden
adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport
col·lectiu, individualment o a través d’entitats que les agrupin i representin,
que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix
Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental.
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L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les Administracions
públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic
col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la
col·laboració amb aquelles altres que, com l'Administració de l'Estat (AGE),
hi estan compromeses financerament o són titulars de serveis propis o no
traspassats.
Les principals funcions que corresponen a l’ATM són les que es detallen a
continuació:
 Planificació d’infraestructures i serveis.
 Relacions amb operadors de transport col·lectiu.
 Finançament del sistema per part de les administracions.
 Ordenació de les tarifes.
Àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità
Font: ATM

 Comunicació.
 Marc normatiu futur.

Les Administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i
administracions locals (49%), composades per l'Ajuntament de Barcelona,
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Agrupació de Municipis titulars de
serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU).
Cal destacar la presència de representants de l'Administració General de
l'Estat en els òrgans de govern de l'ATM, en qualitat d'observadors.
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70%

Finançament del transport públic

60%
50%

El model actual de finançament del transport públic es basa en dos

40%

instruments:

30%



El Contracte-Programa, destinat a finançar els serveis.

Recaptació usuaris

20%
Subvencions per C/P



El

Conveni

d'Infraestructures,

destinat

a

finançar

les

10%

noves

0%

infraestructures de transport.

1998‐01

El servei de transport públic està sotmès a preus polítics; el cost real d’un

2002‐04

2005‐06

2007‐08

2009‐10

Finançament del sistema de transport públic metropolità. Període 1998-2010
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

viatge és superior al pagat de forma directa pel client. El ContractePrograma és l’instrument financer destinat a assegurar la viabilitat del
sistema. Mitjançant aquest mecanisme, les administracions es fan càrrec, a

Queda de manifest el gran esforç de les administracions en el finançament

través dels impostos, de tot el cost del transport no pagat directament pels

del sistema de transport públic metropolità, que ha permès dur a terme

usuaris. Com es pot veure a la taula següent, la necessitat d’aportacions

actuacions tan importants com la implantació del sistema tarifari integrat, la

públiques ha crescut amb el pas dels anys. Actualment les administracions

posada en servei de la nova xarxa de tramvies, el programa de renovació de

públiques aporten el 60% del cost del bitllet i els usuaris el 40%.

material mòbil tant al Metro de Barcelona com a FGC i tot el conjunt de
programes de millora de les diferents xarxes d’autobús.

1998-01

2002-04

2005-06

2007-08

2009-10

Recaptació usuaris

50%

46%

44%

43%

40%

En aquest sentit, cal destacar la signatura 26 de juliol de 2010 del contracte-

Subvencions per C/P

50%

54%

56%

57%

60%

programa 2009-2010, que ha permès l’aportació de 1.465 M€ de les
administracions competents en matèria de transport públic metropolità. Les
principals xifres del contracte programa AGE-ATM dels anys 2009-2010 i la
seva comparació amb les dades de liquidació de l’anterior contracte
programa AGEATM dels anys 2007-2008 es resumeixen en el quadre següent:
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Xifres del Contracte-Programa AGE-ATM pels anys 2009-2010
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

El creixent esforç de les administracions deriva d’un increment de les
necessitats del sistema, que en el darrer any ha augmentat un 14,5%,
bàsicament a causa de la millora i ampliació de l’oferta. El conjunt de
subvencions anuals de les diferents administracions suposen un increment del
21% respecte al contracte programa 2007-2008 i del 55% respecte al
Orígens i aportacions del Contracte-Programa 2009-10
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

contracte programa 2002-2004.
La comparativa entre els darrers quatre contractes programa AGE-ATM
permet veure que el cost anual mitjà del sistema de transport públic a la

En el quadre següent es pot observar l’evolució de les consignacions

regió metropolitana de Barcelona ha passat de 710 milions d’euros en el CP

pressupostàries de la Generalitat de Catalunya al contracte programa AGE-

2002-2004 a 1.222 milions d’euros de mitjana anual en el CP 2009- 2010, la

ATM en el període 2003-2010, de les quals es desprèn un augment del 122%

qual cosa suposa incrementar la xifra en el 72% en aquests darrers anys, tal

en passar de 130 milions d’euros a 288 milions d’euros en aquest període.

com s’observa en el quadre següent:

Mentre que la consignació pressupostària de l’Administració General de
l’Estat ha passat de 94 milions d’euros a 150 milions d’euros, de l’any 2003 a
l’any 2010. I pel que fa a les administracions locals (Ajuntament de
Barcelona i EMT), la seva consignació pressupostària va passar de 81 milions
d’euros a 153 milions d’euros, en el mateix període.

Aportacions de les administracions al finançament del TP. Període 2002-2010
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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Evolució mitja anual de les aportacions de la Generalitat de Catalunya (2003-2010)
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Evolució del Sistema Tarifari Integrat (STI)
El 15 de novembre de l’any 2000 el Consell d’Administració de l’ATM va
aprovar el projecte d’integració tarifària per a la RMB. Els trets més
rellevants del

nou

sistema

eren la

despenalització

econòmica

del

transbordament i la unificació dels títols. Amb la seva introducció es cercava

Àmbit territorial del sistema tarifari integrat
Font: Memòria d’activitat, 2010. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

que el sistema de transport públic fos percebut com una xarxa única, fent-lo
més atractiu pels usuaris.

El desplegament del sistema tarifari es va iniciar a gener de 2001,
incorporant als principals operadors de transport públic de l’àmbit. No

L’àmbit territorial del sistema tarifari integrat abasta un territori més ampli

obstant, convé destacar que la integració efectiva de tot el servei de RENFE

que els 164 municipis de la RMB (veure figura següent). Actualment el

Rodalies no es va produir fins a l’any 2002. Des dels inicis fins a l’actualitat,

territori del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona abasta un total

s’hi han anat incorporant nous operadors de transport. El calendari

de 253 municipis i una població de més de 5,5 milions d’habitants.

d’incorporació al projecte dels diferents operadors ha estat el següent:
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El territori s’ha dividit en 6 corones tarifàries i diversos sectors. Les corones
són concèntriques al voltant de la corona 1, formada pels 18 municipis de
l’àmbit de l’ATM, i es defineixen en funció de la distància quilomètrica. Els
sectors s’han establert en base als diferents corredors de trànsit, evitant
dividir les àrees d’influència de les capitals i polaritats comarcals. Es
denomina zona tarifària a l’àrea resultant de la intersecció de corones i
sectors.

Estructura bàsica del sistema tarifari integrat
Font: TransMet, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

El tipus de títol integrat s’adquireix en funció del nombre de zones que es
travessin al realitzar el desplaçament. Inicialment, hi havia 4 tipus de títols

Calendari d’incorporació dels operadors al sistema tarifari integrat
Font: Memòria d’Activitat, 2010. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

integrats: T-10, T-Mes T-50/30 i T-Dia. La gamma de títols es va anar anar
ampliant, i ja al 2006 hi havia els 7 tipus de títols presents actualment
(veure figura següent).
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Els títols poden ser d’1 a 6 zones, augmentant el seu preu en funció d’aquest
criteri. Tots els títols integrats presenten el transbordament despenalitzat
dins del nombre de zones a travessar. És obligat validar cada títol en cada
transbordament. El període de temps que es disposa és d’1 hora i 15 minuts
per als títols de transport d’una zona i s’incrementa en 15 minuts per a cada
zona addicional.
Les validacions totals efectuades amb títols integrats ATM durant l’any 2010
han estat 650.513.570. Això suposa un increment de l’1,1% respecte a les
validacions de l’exercici 2009, que van ser 643.396.906.
Gamma de títols integrats. Any 2012
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

5.1.1. Plans i Programes relacionats amb les infraestructures de
transport i mobilitat de l’Àrea Metropolitana
En el present capítol es descriuen els Plans i Programes que incideixen en la
implantació de les noves infraestructures de serveis a Barcelona i l’àrea
metropolitana. És el “catàleg” de les propostes que tenen compromisos
establerts en algun àmbit de les diferents administracions públiques, des de
les europees a les locals i que volem assolir des del territori.

Tarifes dels títols de transport integrats. Any 2012
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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Plans i Programes relacionats amb les infraestructures de transport i mobilitat. Font: Barcelona Regional
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ferrocarril. El gruix d’aquesta inversió, el 50% del total, es concentra en
Pla TEN-T: Xarxes transeuropees prioritàries de transport

el desenvolupament d’una xarxa ferroviària d’altes prestacions de
10.000 km.

El nou programa, aprovat a l’octubre de 2011, ha incorporat al projecte
del Corredor Ferroviari Mediterrani, amb ajuts del 10 al 20% de la

En el Corredor Ferroviari Mediterrani, i a diferència d’altres projectes

inversió i calendaris programats d’execució de l’actuació, que el situen

ferroviaris recollits en el PEIT 2005-2020, la construcció de l’eix al llarg

operatiu al 2020.

de la costa s’està configurant amb la suma de trams de diferents
projectes ferroviaris, per connectar el litoral amb l’interior de la
península, sense una visió conjunta d’un corredor ferroviari que s'estén
des de la frontera francesa fins Algeciras, al costat del mediterrani.
A tot això s’hi afegeix l’oblit de l’administració per modernitzar una
xarxa ferroviària de mercaderies que ha estat fortament penalitzada per
la concentració de recursos en el desenvolupament de l’alta velocitat.

Interoperativitat xarxa ferroviària ibèrica - Corredor Ferroviari Mediterrani
Font: Trans-European transport network

“Plan estratégico de Infraestructuras y Transporte” (PEIT) 2005-2020
El Ministerio de Fomento va fixar les directrius d’actuació de la política
d’infraestructures de transports mitjançant el Plan Estratégico de

Estat d’execució (Xarxa d’Altes Prestacions) – Corredor mediterrani
Font: Barcelona Regional

Infraestructuras y Transporte 2005-2020, que té un pressupost de
241.392 M€ (uns 15.000 M Euros/any). El protagonista del Pla és el
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“Plan estratégico para el impulso del Transporte ferroviario de
mercancías”
El 14 de setembre del 2010 el Ministerio de Fomento va aprovar el “Plan
Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías”.
L’objectiu d’aquest pla és passar d’una quota d’un 4% en el transport de
mercaderies (una de les més baixes de la UE) al 8%-10% al 2020, amb
l’objectiu de millorar la qualitat i competitivitat del sistema logístic.
Alta velocitat: accessos a Barcelona
Font: Barcelona Regional 2011. Base cartogràfica ICC

La inversió total del Pla és de 7.512 M€, dels quals un 68,6% són amb
finançament públic i un 31,4% amb participació privada.

A Catalunya, el PEIT contempla les següents actuacions prioritàries:

Principals actuacions previstes al PEIT a Catalunya
Font: Ministerio de Fomento
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d’infraestructures del transport i mobilitat, del cicle de l’aigua i els
residus, de les telecomunicacions i de l’energia.
La inversió descrita arriba als 100.000 M€ en dotze anys. Un programa
d’inversió

molt

ambiciós

que

obliga

a

esforços

a

totes

les

administracions i al sector privat. L’acord del PNI es va prendre al inici
de la crisi econòmica i indicava que caldria seguir-ne l’evolució i la
implicació del Pacte en la seva resolució.
Tanmateix avui podem dir que malauradament amb la crisi econòmica
una de les grans sacrificades, per part de totes les administracions i a
benefici de la correcció del dèficit públic i de la reducció del deute, és
Principals fluxos del transport de mercaderies per ferrocarril y carretera
Font: Ministerio de Fomento

la inversió pública en infraestructures.

Pacte Nacional per a les Infraestructures (PNI) 2009-2020

Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PTIC) 2006-2026

El 16 d’octubre del 2009 es va aprovar el Pacte Nacional per a les

El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) és el pla

Infraestructures (PNI). És un ampli acord polític, social i institucional.

territorial sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i

Coordina i impulsa els diversos plans i programes d’infraestructures de

ferroviàries necessàries per a Catalunya. El PITC coexisteix amb altres

Catalunya. Estableix els principis i criteris bàsics que han d’orientar la

plans i programes d’infraestructures que tenen els seus propis àmbits

confecció i l’execució dels diversos plans i programes d’infraestructures.

geogràfics

Identifica i singularitza les actuacions principals i els reptes més

infraestructures terrestres: xarxes viàries, ferroviàries i logístiques.

importants que es planteja la política d’infraestructures del nostre país.

L’objectiu del PITC és desenvolupar un sistema de transport organitzat

i

sectorials.

El

PITC

integra

les

propostes

sobre

com a xarxa integrada i multimodal, segur i sostenible, ambientalment

El PNI no és ell mateix un instrument de planificació o programació

responsable, equilibrat socialment i viable econòmicament, obert en la

d’infraestructures. No pretén suplir la funció dels plans sectorials

fase de seguiment a la col·laboració i participació institucional i

vigents d’infraestructures. Desenvolupa les propostes en els temes
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ciutadana. El PITC és un Pla a 20 anys, del 2006 al 2026, que està
programat en dues fases, abans i després del 2016.
Directrius del PITC:
-

Trànsit de mercaderies: el ferrocarril ha de poder assolir una quota
modal superior al 10% l’any 2026 (al 2006 era del 4%), augmentant
en un 8,5% anual les mercaderies transportades per ferrocarril.

-

Mobilitat de passatgers: el transport públic ha de poder créixer un
120% fins al 2026, en tant que la mobilitat privada ho hauria de fer
en un màxim del 60%.

Memòria econòmica – financera del PITC:
-

La inversió total del PITC prevista en infraestructures és d’uns
44.794 M€ fins l’any 2026.

-

Les inversions en ferrocarril i transport públic: 31.346 M€, el 68%.

-

Les inversions en xarxa viària suposen 12.815 M€, el 29% del total.
Les inversions en actuacions logístiques són 533 M€ i les destinades a
la xarxa bàsica de bicicletes altres 100 M€, en conjunt representen
el 3% del total.

-

Les aportacions totals es distribueixen un 40% del Ministerio de
Fomento, un 42% de la Generalitat de Catalunya i un 18% en que cal
determinar l’agent executor de la inversió (entre aquestes l’Eix
Transversal és l’actuació principal amb més de 7.000 M€ de previsió
d’inversió).
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DADES MÉS RELLEVANTS PER A BARCELONA
- Accés TGV Aeroport (pendent)
- Nou túnel d’accés a Barcelona des de el Vallès (en redacció estudi informatiu)
- Perllongament C3 Cornellà-Castelldefels (estudi informatiu)
- Ramal mercaderies El Papiol-Can Tunis (executat)
- Ramal mercaderies l’Hospitalet-Port (en redacció projecte constructiu)
- Millora accés rodalies Aeroport (endarrerit inici obres 2012)
- Variant Barcelona-Mataró (sense estudi)

Actuacions en la Xarxa ferroviària proposades al PTIC. 2006-2026
Font: Generalitat de Catalunya
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A BARCELONA
- Plaça Catalunya (projecte de la cua maniobres FGC redactat)
- Diagonal (executat)
- Glòries (sense estudis)
- Sagrera TAV (obres iniciades)
- Sagrera Meridiana (posada en servei inici 2011)
-La Torrassa (estudis previs)
-El Prat (obres pendents d’inici)

Actuacions en Intercanviadors proposades al PTIC. 2006-2026
Font: Generalitat de Catalunya
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DADES MÉS RELLEVANTS PER A BARCELONA
- Vial de cornisa (molt ambigua la seva inclusió) (sense
estudis)
- Túnel d’Horta (descartat)
- Laterals a la C-32 Maresme (estudi informatiu via 2+2)
- Via marge esquerre del Besòs (descartat)
- Túnel de la Conreria (estudi informatiu)

Actuacions en la Xarxa viària proposades al PTIC. 2006-2026
Font: Generalitat de Catalunya
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Pla d’Infraestructures del Delta del Llobregat (2004)

Mercant
Ferris regulars
Creuers Turístics

Trànsit de Vaixells
10 000

El Pla d’Infraestructures del Delta del Llobregat es formalitza l’any 1994

8 000

en un conveni interinstitucional denominat “Conveni de Cooperació en
Infraestructures

i

Medi

Ambient

en

el

Delta

del

Ampliació molls 1ª fase:

6 000

Llobregat”.

- Operativa a principis de 2012
- 100 ha
- Capacitat: 2 MTEUs/any
Ampliació molls TOTAL

4 000

Representava l’inici d’actuacions de transformació a l’àmbit del Delta.

2 000
Dues grans actuacions emmarquen el Pla Delta: les ampliacions del Port

0

i de l’Aeroport. Al seu costat, un conjunt d’altres actuacions d’interès

2005 2006 2007 2008 2009

general: la zona d’activitats logístiques, el desviament del riu, la
recuperació del litoral, la construcció de la depuradora, els accessos

Millores connexions ferroviàries:
‐ Nous accessos ample mixt i noves terminals
‐ Capacitat 180 trens/dia
‐ 1.000 T/dia
‐ 30 milions T/any

viaris i ferroviaris a la zona, etc.

- Operativa previst al 2015
- 450 ha
- Capacitat: 10 MTEUs/any
Millora serveis logístics:
-

ZAL II, 160 ha noves

Millores connexions viàries
‐Via de camions 2+2
‐ Millores Ronda Litoral

Àmbits d’actuació a l’ampliació del Port de Barcelona previstos al Pla Delta
Font: Barcelona Regional. Infraestructures de mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Previsió d’accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona
Font: Barcelona Regional. Infraestructures de mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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“Plan de Infraestructuras ferroviarias de cercanías de Barcelona. 20082015”
El Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015 (aprovat el 2009) assumeix
les directrius d'actuació que planteja el PEIT en un marc de mobilitat
sostenible, a l’àmbit metropolità de Barcelona.
Defineix i programa les actuacions en la xarxa ferroviària d'interès
general en l'àmbit dels serveis de rodalies i suposa una profunda
modernització, renovació i increment de capacitat de la xarxa.
Parteix d'una anàlisi i un diagnòstic de la situació actual de les rodalies
de Barcelona, de les seves infraestructures, superestructures i serveis,
en els seus diferents aspectes:
-

Xarxa radial amb pocs intercanvis amb la resta.

-

Pèrdua de qualitat per un elevat procés de saturació.

-

Trams en via única.

El Pla de Rodalies preveu una inversió total de 4.000 M€ entre 2008 i
2015, distribuïts en relació a les intervencions entre el programa
d’infraestructures i el programa d’estacions. Les actuacions del Programa
d’Infraestructures representen el 76% del Pla, amb 3.050

M€ i les del

Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015
Font: www.adif.es /Pla Barcelona

Programa d’Estacions el 24%, amb 950 M€.
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-

Objectius generals:
-

Potenciar

els

trens

de

rodalies

per

facilitar

la

(andanes, accessibilitat a altres transports, PMR’s, tancaments i

mobilitat

adequació d’edificis).

metropolitana.
-

Millorar la qualitat del servei, modernitzant les infraestructures.

-

Augmentar la capacitat de transport del sistema.

-

Millorar l’eficàcia del sistema.

-

Ampliar la cobertura poblacional de la xarxa en zones amb

-

senyalització i enclavaments, via…).
-

Garantir la seguretat dels viatgers en trens i estacions i la fiabilitat

Augmentar

la

capacitat

de

transport

del

sistema

(trens,

freqüències…), amb un volum global i per línia d’oferta de 1,6
vegades superior a l’actualment disponible.

Millorar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.

-

Ampliar la cobertura territorial i augmentar l’eficiència general de
rodalies, amb dues noves línies, cinc noves estacions i onze nous

Objectius operacionals:
-

Augmentar la capacitat en els túnels centrals de Barcelona, amb
interval pràctic de 24 trens per hora i sentit.

del servei.
-

Modernització de tots els sistemes d’infraestructures i instal·lacions,
al màxim nivell tecnològic disponible (catenàries, subestacions,

potencialitat de captació de demanda.
-

Aconseguir un nivell homogeni mínim en la dotació de les estacions

intercanviadors.

Assegurar la transició a un nou esquema de serveis, senzill i
coherent, amb reestructuració de línies i serveis hora i sentit, i cinc

-

-

línies passants.

La proposta de l’esquema futur de serveis està format per cinc línies de

Reduir els temps de viatge punt a punt en un 20% i augmentar la

rodalies, quatre de les quals passen pels túnels centrals de Barcelona i la

puntualitat.

cinquena és una línia de contorn, amb serveis entre Martorell i Granollers,

Millorar els enllaços i intercanvis de rodalies, reduint i facilitant els

per la línia de Castellbisbal – Mollet, amb accés al centre de Barcelona per

transbordaments entre línies i la connectivitat amb altres xarxes de

intercanviadors amb altres línies. La nova estructura de la xarxa amb les

serveis ferroviaris i de transport en general.

quatre línies passants per Barcelona, amb connexions Costa – Costa i Interior

En horari punta, les futures línies han de permetre establir i

– Interior, permetrà prestar un servei molt més eficient.

consolidar un patró de freqüències de 6 minuts d’interval de pas, en
els trams més metropolitans.
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.
Serveis actuals i futurs de rodalies per túnel i sentit en hora punta a Barcelona
Font: Ministerio de Fomento.

Esquema actual i futur de les línies de Rodalies de Barcelona
Font: Ministerio de Fomento.
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Se simplifiquen els nusos de bifurcació de les línies en benefici de la

NOU ACCÉS A L’AEROPORT DE BARCELONA - EL PRAT

regularitat i s’aconsegueix que per cada túnel central de Barcelona passin

NOVA LÍNIA CORNELLÀ DE LLOBREGAT- CASTELLDEFELS

dues línies, amb una previsió de 20 i 24 serveis per hora i sentit, en hora

DESDOBLAMENT DE VIA EN EL TRAM MONTCADA I REIXAC – VIC DE

punta, molt diferent als 6 i 20 serveis que hi passen a l’actualitat. Queden 4

LA LÍNIA R3

serveis lliures per hora i sentit pels trens regionals en el túnel de Passeig de
Gràcia, i queda un marge fins a 30 trens teòrics per túnel i hora com a

DESDOBLAMENT DE VIA EN EL TRAM ARENYS DE MAR – BLANES DE

garantia de seguretat i per assolir la regularitat i fiabilitat desitjada de tots

LA LÍNIA R1

els serveis de rodalies.

TÚNEL DE MONTCADA
LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA

un 5% anual fins al final del Pla.

(desenvolupament dels estudis estratègics de la xarxa)
Actuacions de noves línies i desdoblament de via
Font: Ministerio de Fomento, 2010.

Noves línies i desdoblament de vies
Les actuacions de noves línies i desdoblament de via, del Pla de Rodalies de
Barcelona, inclou sis grans intervencions per al període 2008-2015. Es tracta
d’una inversió inicialment estimada en 2.450 M€, distribuïts 590 M€ en el
primer període i 1.950 M€ en el segon. Inclou més de 80 Km de desdoblament
de via, 20 Km de nova via i els estudis de la línia orbital, amb 78 Km més de
nova infraestructura de via.
Totes les actuacions són propostes i reclamacions d’intervenció fetes des de
Actuacions de nova infraestructura de la Línia Orbital
Font:www.ifercat.cat

(excepte la línia orbital) en les actuacions de la Xarxa Ferroviària Estatal del
Pla Director d’Infraestructures del transport públic PDI 2001-2010.
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900 M€

650 M€

550 M€

185 M€

Aquest nou esquema té capacitat d’absorbir una demanda incrementada en

fa temps per les diverses administracions catalanes i ja estaven contingudes

255 M€

(estudi)

“Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). 2010-2026”
El territori de la Regió Metropolitana de Barcelona, àmbit del PTMB,
representa el 10% del territori de Catalunya (3.236 km2), hi viu el 70%
de la població (4,8 milions d’habitants) i genera una proporció
equivalent al 70% del PIB català.
En quant a la mobilitat es pretén que aquesta sigui un dret i no una
obligació; facilitar el transport públic mitjançant les polítiques
urbanístiques; atendre especialment la vialitat que estructura els
desenvolupaments urbans; integrar Catalunya en el sistema de xarxes
urbanes i de transports europees.
El PTMB propugna una millora i extensió molt notable del transport
col·lectiu, i en particular del transport ferroviari, per la seva capacitat
de servei i d’articulació del territori, per fer-la més eficient, més
interconnectada i menys radial. Pel que fa a la xarxa viària, les
principals intervencions previstes tenen per objectiu segregar els
trànsits de pas de la mobilitat local i fer augmentar l’eficiència i
connectivitat de la xarxa.
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PRINCIPALS ACTUACIONS PER A BARCELONA
- Nou ramal a l’aeroport de la línia d’alta velocitat i de Rodalies
- Nou accés ferroviari de mercaderies al port de Barcelona
- Nova línia Barcelona – Castelldefels
- Desdoblament línia Barcelona – Vic
- Trasllat de la línia del Maresme entre Barcelona i Mataró
- Nova línia de FGC Barcelona – Vallès pel túnel d’Horta
- Nova connexió Pl. Espanya – Besòs de la línia Llobregat-Anoia de FGC
- Nou tercer túnel de Rodalies a Barcelona
- Línia 9 del metro i perllongaments de diverses línies (L1, L2, L3)
- Diverses línies de tramvia o plataformes reservades d’autobús
- Noves plataformes Bus-VAO

Xarxa ferroviària proposada en el PTMB 2010 – 2026
Font: Generalitat de Catalunya
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PRINCIPALS ACTUACIONS PER A BARCELONA
- Connexió AP-7 – A-2 (el Papiol)
- B-500 Túnel de la Conreria
- Via per a camions d’accés al Port de Barcelona
- Nova galeria del túnel de Vallvidrera
- Ampliació de capacitat de la B-10
- Ronda del Vallès
- Millora ambiental i urbana d’autopistes d’entrada a Bcn
- Connexió a l’estació de Sagrera
- Connexió A-2 – C-32 (Sant Boi)
Xarxa Viària proposada en el PTMB 2010 – 2026
Font: Generalitat de Catalunya
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Destaquen els perllongaments de Terrassa i Sabadell, la millora en

“Pla Director d’Infraestructures del Transport públic (PDI) 2001-2010

la línia del Baix Llobregat i la proposta d’accés de FGC a l’interior
de Barcelona des de la Plaça Espanya.

El Pla Director d’Infraestructures de transport públic (PDI) 2001-2010 és
un pla d’inversió en transport públic a l’àmbit de la RMB, aprovat per

-

l’ATM-Àrea de Barcelona a l’any 2002.

Tramvia: 29 km nous de línia i 61 noves estacions
Es concreten en les línies del Trambaix i del Trambesòs.

El Pla pretén captar una demanda potencial de 1.400.000 viatgers/dia i

-

inclou la construcció de 139 noves estacions i 108 km de via de metro,

Rodalies (ADIF): 116 km nous de línia i 18 noves estacions

FGC i tramvia. A més proposa a la Administración General del Estado la

Són dinou actuacions d’ampliació de línies, modernització i millora

construcció de 116 km de via i 18 estacions pel servei de rodalies.

dels serveis. Destaquen la reconversió de la línia Papiol - Mollet, el
desdoblament de Montcada - La Garriga i Arenys de Mar - Tordera,

És un pla flexible a desenvolupar en programes quinquennals, i descriu

el túnel de Montcada, les noves estacions i la millora dels accessos

les actuacions a desenvolupar en quatre programes d’actuació que són:

a Sants i a Sagrera - TAV.

AX: Ampliació de la xarxa ferroviària de Metro, FGC i del tramvia (5.019 M€)
MM: Modernització i millora de la xarxa existent (855 M€).

El Pla s’ha anat avaluant en la seva execució de forma periòdica. A

IN: Intercanviadors i infraestructures de transport públic per carretera (262 M€).

l’abril de 2011, el Consell d’Administració de l’ATM acordà procedir a la

XE: Propostes per a la xarxa ferroviària estatal (1.160 M€).

revisió del PDI per elaborar una nova proposta per al període 2011-2020.
Precedent de la nova proposta del PDI fou l’”Avanç de PDI 2009-2018”,

Les actuacions més destacades contemplades al Pla són:
-

-

també redactat per l’ATM amb participació dels Ajuntaments i dels

Metro: 67 km nous de línia i 68 noves estacions

operadors, que fou sotmès a exposició pública l’any 2010.

Destaquen les actuacions de la L9/L10 i el perllongament i la

La proposta del nou PDI 2011–2020 establirà quines de les actuacions

connexió en xarxa de totes les línies existents de metro (L1, L2, L3,

previstes a l’Avanç del Pla 2009-2018 s’incorporen o no a la nova

L4 i L5). Així mateix, el nou metro lleuger a Can Cuiàs (L11).

programació i quines de les actuacions no iniciades o no finalitzades de
l’anterior PDI 2001-2010 continuen vigents.

FGC: 12 km nous de línia i 10 noves estacions
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Actuacions proposades per a la Xarxa de metro a l’Avanç del PDI 2009-2018
Font: Autoritat Metropolitana del Transport (ATM)
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Actuacions proposades per a la Xarxa de FGC a l’Avanç del PDI 2009-2018
Font: Autoritat Metropolitana del Transport (ATM)
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Actuacions proposades per a la Xarxa de Tramvies a l’Avanç del PDI 2009-2018
Font: Autoritat Metropolitana del Transport (ATM)
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Estat d’execució (2011) de les Actuacions previstes en el Pla Director d’Infraestructures PDI 2001-2010
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
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ACTUACIONS
AX01a - FMB Perllongament L1 Fei xa Lla rga- El Prat
AX01b - FMB L1 Tallers i Cua maniobres Bellvitge
AX02 - FMB Perllongament L1 Fondo - Badalona Centre
AX03 - FMB Perllongament L2 S ant Antoni - Parc Logístic
AX04 - FMB Perllongame nt L2 P ep Ventura - Badalona Pompeu Fabra*
AX05 - FMB Perllongame nt L3 Canyell es - Tri nitat Nova*
AX06 - FMB Perllongament L4 La Pau - Sagrera TAV
AX07 - FMB Perllongame nt L5 Horta - Vall d’Hebron*
AX13 - FGC Perllongament FGC Pl. Espanya - Gràcia
AX14 - FGC Perllongame nt Terrassa Rambla - Can Roca
AX15 - FGC Perllongame nt Sabadell Rambla - Ca n’Oriac
AX16 - FGC Telefèric Esparreguera - Olesa* (inclosa dins l’actuació MM11)
AX17 - Línia Castel lde fels - Sant Boi de Llobregat -Sarrià

SITUACIÓ D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS

AX18 - FMB L11 Metro lleuger Trinitat Nova - Can Cuiàs.*
AX19 - Plataforma reservada a utobusos Caldes de Montbui-Mollet / Santa Perpètua

Estudis previs
En servei els tallers i la cua de maniobres el primer semestre de 2011
Estudi informatiu finalitzat; acabada la informació pública
Projecte constructiu redactat, pendent de licitació
En servei des del juliol de 2010
En servei des del 4 d’octubre de 2008
En execució. Pendent projecte constructiu estació San tander L4 i desafecció L9/L10
En servei des del juliol de 2010
Lliurat l’estudi informatiu i pendent de tramitació
En execució, parcialment aturada
En execució, parcialment aturada
En servei des del 2005
Aprova ts els estudis in formatius i d’impacte ambiental del perllongamen t a la L3 Zona UniversitàriaSant Fel iu (AX17a) i a la L6 Reina Elisenda-Sant Joan de Déu (AX17b). L’actuació Cornellà –
Castelldefels - Zona Universitària s’incorpora al Pla de Rodalies de Ba rcelona
En servei des del 14 de desembre de 2003
Estudi previ redactat

AX08
AX09
AX10
AX11

En execució, parcialment aturada
En execució, parcialment aturada
En execució, parcialment aturada
En servei entre desembre de 2009 i juliol 2010

- L9
- L9
- L9
- L9

Tram 1 . Aero po rt – Europa Fira
Tram 2 . ZAL 2 / CZF – Zo na Universitària
Tram 3 . Zona Università ria – Sagrera Meridiana
Tram 4 . Sag rera Meridian a - Can Zam / Gorg

AX12a -Tramvia Diagonal - Baix Llobregat
AX12b -Tramvia Diagonal - Besòs

En servei des del 3 d’abril de 2004
En servei des del 8 de maig de 2004

Material mòbil

Rebut i en servei el parc mòbil adjudicat

Estat d’execució del programa d’ampliació de xarxa, 2011. (Actuacions incloses en els Convenis de Finançament d’Infraestructures)
Font: Vuitè informe de seguiment del PDI 2001-2010 i Dades bàsiques municipals actualitzades.
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ACTUACIONS

SITUACIÓ D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS

IN01 - Intercanviador Pl . Catalunya (Metro L1-L2-L3-L4-FGC- Renfe)

Projecte constructiu de la cua de maniobres Pl. Catalunya en redacció per execució en 2 fases

IN02 - Intercanviador Torrassa (Metro L1-L9 -Renfe)

En execució l’actuació a L1 i L9. Redactat projecte bàsic de tot l’intercanviador (en
col·laboració amb el Ministerio de Fomento i l’Ajuntament de l’Hospitalet)

IN03 - Intercanviador Sagrera Meridiana (Metro L1-L5-L9/L10-Renfe R3-R4-R7- En servei des del 20 de febrer de 2011
R12)
IN04 - Intercanviador Arc de Tri omf* (Metro L1-Renfe-Bus)

En execució. Vestíbul Passeig St. Joan en servei. Finalització de tota l’obra per l’any 2012

IN05 - Intercanviadors relacionats amb el TAV

Actuacions vinculades a la construcció de la LAV

IN06 - Intercanviador Martorell Central (FGC, RENFE i Estació Bus)

En servei l’estació de FGC des del 21 de maig de 2007, pendent la connexió i estació de Renfe

IN07 - Intercanviadors El Papiol - Moll et (RENFE i FGC)

En execució. Estació de Volpelleres en servei

IN08 - Intercanviadors al delta del Llobregat

Actuació vinculada a l’AX17

IN09 - Intercanviador Quatre Camins* (FGC-Bus)

En servei des del 4 de juliol de 2003

IN10 - FGC Aparcaments de dissuasió

Finalitzat l’estudi d’alternatives i demanda de la plaça Dr. Pearson a Rubí

IN11 - Noves estacions d’autobús i aparcaments a estacions de metro

Estudi informatiu de l’estació de Diagonal - Zona Universitària sotmès a informació pública

Estat d’execució del programa d’Intercanviadors, 2011. (Actuacions incloses en els Convenis de Finançament d’Infraestructures)
Font: Vuitè informe de seguiment del PDI 2001-2010 i Dades bàsiques municipals actualitzades.

Intercanviadors d’Arc de Triomf, de Martorell i de Sagrera Meridiana
Font: Memòria d’Activitat 2010. ATM. Àrea de Barcelona - Autoritat del Transport Metropolità. 2011
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Descripció de les actuacions del PDI 2001-2010 posades en servei
A la xarxa del metro s’han posat en servei 19 quilòmetres de nous traçats,
22 noves estacions, 3 cotxeres i 2 Tallers.

Per dimensió destaca l’actuació del Tram 4. Sagrera Meridiana-Can
Zam/Gorg de la línia L9/L10, del que a mitjans del 2010 hi havia 11,2 Km en
servei, 11 estacions, una cotxera i taller i una sotscentral elèctrica.
Quedaven posar en servei les estacions de Santa Rosa (en servei des de
setembre 2011), de TAV – Sagrera (vinculada a la construcció de la nova
estació del TAV-La Sagrera, que es preveu posar en servei a partir del 2016) i
de Sagrera-Meridiana/Hondures (vinculada al tram 3 de la línia L9/L10). La
inversió ha estat de 1.386 M€, dels que queden pendents d’execució uns 70

Preandanes de l’estació de Fondo
Font: www.gencat.cat/L9/

M€, a càrrec del concessionari d’aquest tram d’estacions.

També s’han executat diversos perllongaments de línies existents de
Des d’inici de les obres i fins al mes de setembre de 2011 s’han construït

metro:

43,7 Km de túnel i viaductes del traçat de la línia L9/L10, és a dir un 87% del

-

traçat total previst.

La línia L2 entre Pep Ventura i Badalona Pompeu Fabra, amb 0,8 Km
de túnel i una estació.

-

La línia L3 de Canyelles a Trinitat Nova, amb 1,8 Km i dues
estacions: Roquetes i Trinitat Nova, que té connexió amb les línies
L4 i L11.

-

La línia L5 d’Horta a Vall d’Hebron, amb 2,7 Km de túnels, una nova
cotxera a Sant Genís i 3 estacions: Carmel; Coll/Teixonera; i Vall
d’Hebron, que té connexió amb la línia L3.
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-

La línia L11 de Trinitat Nova a Can Cuias, amb 1.8 Km i 5 estacions:

perllongament de la línia L4. La línia L9/L10 és la línia de metro automàtica

Trinitat Nova, que té connexió amb les línies L3 i L5; Casa de

més llarga d’Europa.

l’Aigua; Torre del Baró/Vallbona, que té connexió amb Renfe;
Aquesta es construeix en quatre trams:

Ciutat Meridiana; i Can Cuiàs.

‐

Tram 1: Aeroport- Europa Fira.
16,9 Km de túnel i 13 estacions.

‐

Tram 2: ZAL 2 / CZF – Zona Universitària.
10,5 Km (6,4 de túnel i 4,1 de viaducte) i 15 estacions.

(Trambaix) i de 260 M€ al Tramvia de Sant Martí – Besòs (Trambesòs).

‐

Tram 3: Zona Universitària – Sagrera Meridiana.
9,2 Km de túnel i 11 estacions.

Pel que fa als Intercanviadors, estan en ús els de Sagrera Meridiana (Metro:

‐

Tram 4: Sagrera Meridiana – Can Zam / Gorg.
11,2 Km de túnel i 13 estacions.

Al 2004 entraven en servei 29 Km de nous tramvies amb 56 estacions: el
Trambaix i el Trambesòs. La inversió total (infraestructura, material mòbil,
projectes) ha estat de 300 M€ al Tramvia de la Diagonal- Baix Llobregat

L1–L5-L9/L10 i Renfe: R3, R4, R7, R12), Quatre Camins (FGC-Bus), Martorell
Central (FGC-Renfe-Bus) i Diagonal – Provença (L3-L5-FGC).

La línia L9/L10 donarà servei a barris sense cobertura del metro com: Bon
També s’han construït noves estacions com Europa Fira (FGC), Maresme

Pastor, Llefià, Singuerlín o Zona Franca i cobrirà zones d’activitat econòmica

Fòrum (Metro), Sagrera Meridiana (Renfe/ADIF) i Volpelleres (FGC). S’ha

i logística molt importants com: Aeroport, ZAL, Consorci de la Zona Franca,

remodelat l’estació del Mercat Nou de la L1 i construït el nou vestíbul de Can

Mercabarna, Parc Logístic, Fira, Estació central de La Sagrera o Polígon

Vidalet a la L5. S’han allargat andanes a les estacions de FGC a Sant Gervasi

Industrial de Bon Pastor.

- Plaça Molina i Tres Torres.
Entre les estacions n’hi ha 20 que són intercanviadors, el que fa de la línia
L9/L10 la línia de metro de FMB amb més punts d’intercanvis. Aquesta funció

Descripció de les actuacions del PDI 2001-2010 en procés d’execució

és un element clau de la línia L9/L10, que li dona major utilitat i més

La nova línia L9/L10 del metro té un recorregut transversal en relació al

eficiència. La nova línia es podrà connectar amb totes les línies existents del

territori. Circula per cinc municipis metropolitans: El Prat de Llobregat,

metro, amb FGC i Renfe i amb els tramvies. Destaquen els intercanviadors

Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Santa Coloma de Gramanet i Badalona.

situats a la nova estació de La Sagrera TAV, al Centre Intermodal de El Prat

La longitud total del traçat és de 47,8 Km, i arriba als 50,1 Km junt amb el

de Llobregat, a l’estació de Sagrera Meridiana, a la Torrassa i a les terminals
T1 i T2 de l’Aeroport.
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Els estudis de mobilitat preveuen que utilitzaran aquesta línia una mitjana

La línia L9/L10 descongestionarà la part central de la xarxa de transport de

de 350.000 persones al dia, uns 130 milions de passatgers a l’any. Captarà

Barcelona, gràcies als nous recorreguts perimetrals i al funcionament del seu

d’un 7% a un 15% de viatgers de les altres línies del metro i la resta seran

tram central (Tram 3) en particular.

nous usuaris. Serà la segona línia per nombre de passatgers, transportant el
20% dels passatgers totals del metro, darrera la línia L1. El Tram 3 de Zona

El perllongament de la línia L4, des de l’actual estació de La Pau, suposa la

Universitària a Sagrera Meridiana, de fet des de la Torrassa, és el tram que

construcció de 2,3 Km de nou túnel, 1,9 Km amb tuneladora de 12 metres de

sembla que concentrarà major nombre d’usuaris de tota la línia L9/L10 i,

diàmetre del capçal i 0.4 Km entre pantalles, i de tres estacions.

paradoxalment, és el tram en que sempre s’ha posat més en dubte la
Donarà accés directe als usuaris de la zona costanera de la ciutat, servits per

construcció i la seva utilitat.

l’actual línia L4 del metro, als intercanviadors de dues noves estacions a La
Sagrera TAV (connexions amb L9/L10, Renfe i alta velocitat) i a la SagreraMeridiana (connexions amb L9/L10, L1, L5 i Renfe). La tercera estació
s’ubica a la zona de Ca n’Oliva – Santander i donarà servei a una població
amb baix nivell de motorització, principalment del barri de la Verneda, i a
un sector industrial mal comunicat en transport públic.
Des del nou túnel i pel pou de Via Trajana hi ha la connexió dels trens de la
línia L9/L10, procedents del macropou de Sagrera, als Tallers i a les Cotxeres
del Triangle Ferroviari.
El perllongament de FGC a Terrassa suposa donar continuïtat al túnel que
avui acaba a l’estació de Terrassa – Rambla fins a Can Roca, a l’altre extrem

Simulació de passatgers als trams de la línia L9/L10
Font: La Vanguardia. 27 d’octubre 2009

del municipi i construir 3 noves estacions i un dipòsit de trens – cua de
maniobres al final de la línia.
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El traçat del perllongament de FGC a Sabadell travessa la ciutat des de

Montigalà, Sant Crist, Lloreda i el centre de Badalona. El cost de la inversió

l’entrada actual a Sabadell-Estació fins a la sortida a Ca n’Oriac, en direcció

s’estima en 402 M€.

a Castellar del Vallès. La posada en servei del nou traçat permetrà fer el
recorregut en uns vuit minuts, sense congestió ni contaminació.

Línia L2 Sant Antoni – Parc Logístic

Es construeixen 5,5 Km de nou traçat

Entre les actuacions no iniciades amb projecte constructiu disponible hi ha el
perllongament de la línia L2, des del mercat de Sant Antoni fins a la nova
estació de Parc logístic de la línia L9/L10, on entronca amb el túnel fins a

Descripció de les actuacions del PDI 2001-2010 en projecte, no iniciades

l’Aeroport. Aquesta actuació permetria un bon accés al centre de la ciutat

Línia L1 Hospital de Bellvitge – El Prat de Llobregat

des de l’aeroport, fins i tot que el de la línia L9/L10. De fet aquest fou el

Es tracta de donar continuïtat a la línia L1 en el seu extrem del Baix

motiu pel que s’acceptà l’al·legació al traçat inicial de la L2, que acabava a

Llobregat, des de l’actual estació de l’Hospital de Bellvitge i passant per la

la Fira. Són 6,1 Km i 6 estacions. Les de Fira Pedrosa i Foc Cisell tindran

nova cua de maniobres, feta ja tenint present aquest perllongament de la

correspondència amb els Trams 1 i 2 de la línia L9/L10. L’estació de Poble

L1. Són 3,8 Km que travessen el riu Llobregat i que acaben en una nova

Sec farà intercanvi amb la de la línia L3. El perllongament de la línia L2

estació a El Prat de Llobregat, ubicada al costat de les de la línia L9/L10 i de

permet la connexió directa dels dos recintes de la Fira de Barcelona, ara mal

l’estació de l’Adif-Renfe, sumant-se al potent intercanviador del Centre

comunicats, amb l’estació MNAC-Fira i les de Foc Cisell i Fira-Pedrosa. Es

Intermodal de El Prat de Llobregat, obra en construcció per part de la

disposa del projecte constructiu de la infraestructura del túnel i de les

Generalitat, tot i que aturada temporalment. El cost de la inversió s’estima

estacions. La construcció del túnel seria amb tuneladora i les estacions entre

en 241 M€.

pantalles, a cel obert. L’actuació requerirà dotar d’automatisme tota la línia
L2 actual, per poder circular junt amb els trens de la línia L9/L10 en el tram

Línia L1 Fondo – Badalona Pompeu Fabra

de Parc Logístic a l’Aeroport. Això augmentarà el cost que avui s’estima en

Consisteix en la continuïtat de la línia L1 en l’extrem del Barcelonès, des de

660 M€, sense disposar dels projectes constructius de les arquitectures

l’estació de Fondo a Santa Coloma de Gramenet fins a connectar amb la nova

d’estacions i de l’automatització de l’actual línia L2.

estació de Badalona Pompeu Fabra de la línia L2, creant un nou punt
d’intercanvi de transport públic. Suposa 3,9 Km i la construcció de 4 noves

Línia L3 Zona Universitària – Sant Feliu de Llobregat

estacions. Els barris que obtenen un major benefici són la part baixa de

Es vol captar la demanda que es produeix en el corredor de Barcelona - Baix
Llobregat, en el sector de Sant Feliu de Llobregat. El perllongament va des
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de l’entrada de la Diagonal, a l’actual estació de la Zona Universitària,

amb el metro del Vallès de FGC. L’estimació del cost d’inversió és de 390

passant per Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí fins

M€.

arribar a Sant Feliu de Llobregat. Són 7,8 Km i 9 estacions. En aquests
moments es disposa dels estudis informatius previs i s’ha adjudicat la

FGC Reina Elisenda – Sant Joan de Déu/Finestrelles

redacció del projecte constructiu, en la fase d’avantprojecte. L’estimació

El traçat perllonga el túnel des de l’actual estació de FGC de Reina Elisenda

inicial dels costos és de 1.050 M€. La línia tindrà un important flux

fins al nou barri de Finestrelles i l’Hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues

d’intercanvis amb Renfe i el tramvia del Baix Llobregat i FGC. Sis de les

de Llobregat, on faria correspondència amb el perllongament de la línia L3.

noves

Són 2,7 Km i 3 estacions. El cost d’inversió s’estima en 187 M€.

estacions

actuaran

d’intercanviadors,

a

Finestrelles

amb

el

perllongament dels FGC des de Reina Elisenda; amb el tramvia a Esplugues
de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat; i, amb Renfe a Sant

Estat del programa d’actuacions a la xarxa ferroviària estatal

Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat.

Fins a l’any 2009 no hem disposat d’un Pla de Rodalies de Barcelona que
FGC Plaça Espanya – Gràcia

fixes globalment, en calendari i pressupost, les voluntats i els compromisos

Es vol facilitar l’accés dels usuaris de la línia Llobregat-Anoia al centre de

de l’AGE en relació a les inversions en infraestructures de la xarxa de

Barcelona i alhora connectar les línies del Llobregat i del Vallès. Són 3,8 Km i

rodalies a la regió metropolitana de Barcelona. És un Pla a vuit anys (2008-

3 estacions. La primera a Rocafort entre Rosselló i Provença, a l’Esquerra de

2015), amb una previsió de 4.000 M€ d’inversió. No contempla totes les

l’Eixample, fent d’intercanviador amb la L5 a Entença; la segona, a la plaça

actuacions del PDI i n’incorpora d’altres diferents.

Francesc Macià, amb correspondència amb la línia del Trambaix; i la tercera,
a l’estació de Gràcia de la plaça de Gal·la Placídia, amb correspondència
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CODI

ACTUACIÓ

LONGITUD (km)

NOMBRE
D’ESTACIO NS

PREVISIÓ
INICIAL
D’INVERSIÓ (M€)

PREVISIÓ ACTUALITZADA
D’INVERSIÓ (M€)

70

77

XE01

R econversió a viatgers línia el Papiol ‐ Mollet

21,8

7

XE02

Ampliació de capacitat. Tram Badalona – Mataró

21,5

8

XE03

Desdoblament de la via Arenys de Mar – Tordera

28,7

8

72

474

XE04

Connexió de les línies de Vic i Girona

1,5

‐

30

30

XE05

Desdoblament de la via Montcada – La Garriga

8

26

602

XE06

Túnel de Montcada

2,5

‐

36

159

XE07

Noves estacions a Sabadell, Terrassa, Sant Adrià i Granollers

‐

4

12

48

XE08

Sot errament de via a Sant Feliu de Llobregat

2,3

‐

45

92

XE09

Nova línia Cornellà – Cast elldefels *

XE10

Nou accés de rodalies a l’Aeroport

XE11

Estació de Vilafranca del Penedès

XE12

25,6

‐

105

105

‐

‐

776

2

90

220

‐

1

6

7

Sot errament parcial a Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)

0,7

‐

7

11

XE13

Servei ferroviari al túnel de Meridiana

7,5

‐

12

30

XE14

Millora de l’accés sud de l’estació de Sants. Soterrament a
l’Hospitalet i intercanviador de la Torrassa

‐

‐

XE15

Millores de l’accés nord de l’estació de Sagrera TAV

‐

‐

32

‐

XE16

Noves instal∙lacions logístiques

‐

‐

12

68

XE17

Modernització i millora de les instal∙lacions de seguretat

‐

‐

12

108

XE18

Aparcaments de dissuasió

‐

‐

13

XE19

Nou material mòbil de Rodalies

‐

‐

288

5,0

TOTAL

52

1.160

Actuacions previstes al PDI pel Programa de la Xarxa Ferrovièria Estatal
Font: Vuitè informe de seguiment del PDI 2001-2010 i Dades bàsiques municipals actualitzades.
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315

39
207

3.368

Aprovació inicial del PDI 2011-2020

Com a principal actuació cal esmentar que el Ministeri de Foment ha
redactat l’estudi informatiu del nou tram Castelldefels - Cornellà - Zona

El nou Pla Director d'Infraestructures (PDI) 2011-2020 aprovat inicialment el

Universitària de la xarxa ferroviària d’ample ibèric, el qual està en procés

divendres 13 de Juliol del 2012, presenta poques novetats i és més l'expressió

d’aprovació definitiva.

del ferm propòsit d'acabar obres deixades a mitges, singularment la L-9, que
no pas cap altra cosa. La quantia, 13.760 milions d'euros, suposa un descens

També cal mencionar la nova estació de rodalia de La Sagrera - Meridiana

del 16,5% en la inversió respecte al PDI 2001-2010.

inaugurada al Febrer del 2011. A l’estació de Passeig de Gràcia continuen les
obres de remodelació i adaptació a PMR, així com en el conjunt de les

Acabar la L-9 del metro és la prioritat en el transport públic, en el que

estacions de la xarxa.

afecta la Generalitat. De fet, la L-9 repeteix com l'obra més important d'un
PDI, cosa que, tenint en compte que es tracta de plans a 10 anys, no està
gens malament. Actualment els treballs estan aturats en l'arc que el traçat

Estudis derivats del PDI 2001-2010

realitza pels barris de muntanya de la ciutat. El tram que està situat entre

Dels estudis de viabilitat que el Consell d’Administració de l’ATM va acordar

Zona Universitària i l'aeroport hauria d'entrar en funcionament l'any 2014.

que es duguessin a terme quan es va aprovar el PDI, restaven pendents els

Per a aquest mateix període, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat vol

següents, a més d’algunes que sorgiren més endavant:

tenir construïda la prolongació de les vies de Ferrocarrils que avui

 Nova línia Montcada - Sabadell

s'interrompen a la plaça d'Espanya provinents del Baix Llobregat. El traçat

 Variant de Badalona

fins a l'estació de Gràcia, seguint l'eix de la Travessera, permetria, per un

 Estudi de desplaçament de la línia del Maresme cap a l’interior

costat, la interconnexió d'aquesta línia amb la del Vallès i, a més a més,

 Estudi de capacitat del corredor Castelldefels - El Prat (3a i 4a via)

endinsar al centre de la ciutat la que per a molts ciutadans és la
desconeguda L-8 del metro. Sense comptar que, en cas que es dugui a
terme, la cèntrica plaça de Francesc Macià tindria, finalment, una estació
ferroviària com el seu rang demanda.

Actuacions de noves infraestructures no contemplades en el PDI 2001-2010
Font: Memòria d’activitat, 2010. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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Aprovació inicial del Pla Director d’Infraestructures 2011-2020
Font: www.elperiodico.cat

qual ja està construït però que en l'actualitat està sent utilitzat per les línies

Seguint amb el metro, el PDI 2020 preveu l'execució de la primera part de

de metro L-9/L-10.

l'expansió de la L-3 cap a Sant Feliu, concretament el tram entre Zona
Universitària i Esplugues. I, a l'altre extrem de la línia verda, el final es

Es queden com a plans el projecte dels quals s'ha de realitzar abans del 2020

traslladarà de Trinitat Nova a Trinitat Vella. Finalment, també es posarà en

la perforació de les dues muntanyes que envolten Barcelona, és a dir, el més

servei el nou tram de la L-4 entre La Pau i Sagrera-Meridiana, el túnel de la

car. Per un costat, Collserola -via el túnel d'Horta- i per l'altre, el de
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Montjuïc, amb la L-2, que de fet és la línia més ràpida de comunicació entre

Pla estratègic metropolità de Barcelona (PEMB). Barcelona, Visió 2020

el centre de la ciutat i l'aeroport barceloní.
Precisament els accessos ferroviaris a les terminals del Prat, que depenen

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) té caràcter

del Ministeri de Foment, són les principals reivindicacions de Territori a

supramunicipal. El proposa una associació privada sense ànim de lucre

l'Estat, pel que fa a transport de passatgers. Cal recordar que del famós pla

promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, i integra 36 municipis de

de Rodalies 2008-2015 pressupostat inicialment amb la quantitat de 4.000

l’Àrea

milions, fins avui tan sols se n'ha executat un 6,9%. De manera que al PDI s'hi

administracions i els agents econòmics i socials més rellevants del

han inclòs totes les actuacions pendents a desenvolupar en projecte. És a

territori (més de 200 participants actius en total).

dir, els accessos al Prat, la línia de Cornellà fins a Zona Universitària (que en

Metropolitana

de

Barcelona,

participant-hi

les

diverses

El PEMB pretén identificar i promoure estratègies que potenciïn el

un futur fins i tot més llunyà haurà d'enllaçar amb el tercer túnel de

desenvolupament econòmic i social de l’Àrea Metropolitana de

Rodalies, el que ha de recórrer l'avinguda de la Diagonal), el túnel de

Barcelona.

Montcada i la duplicació de la línia Montcada-Vic.

El primer pla fou aprovat a l’any 1990. Al 1994 el segon, anomenat Pla

Pel que fa als intercanviadors, la sempre desitjada pedra angular de la

Estratègic Barcelona 2000. Al 1999 s’aprova el tercer pla amb

connectivitat, es torna a deixar veure al PDI amb la macroinstal·lació que ha

perspectiva 2009. Actualment el PEMB ha aprovat el quart pla, en una

de facilitar l'accés conjunt a les línies que passen per la plaça de Catalunya

proposta anomenada “Barcelona, Visió 2020”, on es fixen les actuacions

(tant de metro com de tren) amb les quals circulen tot just 300 metres més

en l’horitzó temporal indicat. “Barcelona, Visió 2020” neix en un nou

cap a la muntanya, per l'estació de Passeig de Gràcia.

context amb la creació per llei de la nova Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). La mateixa llei atorga a l’AMB la competència per
promoure un pla estratègic metropolità que, amb la participació dels
agents econòmics, socials i institucionals afavoreixi la modernització, la
recerca i la innovació.
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Projectes estratègics metropolitans a la Regió metropolitana de Barcelona
Font: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
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Actualment, a l'àrea metropolitana de Barcelona s'està construint el carril

Entre les propostes per a les infraestructures destaquem:
-

bus-VAO a la C-58, que es preveu que entri en funcionament el segon

Planificar i concretar infraestructures de comunicació (pla de

semestre de 2012. Aquesta infraestructura consisteix en dos carrils per

rodalies; promoure la ciutat aeroportuària, portuària i logística...).

l'interior de l'autopista, segregats i reversibles, per al pas d'autobusos i

Estudiar la problemàtica de la distribució de mercaderies a l’AMB

vehicles d'alta ocupació. L'entrada/sortida és al nus de Ripollet i a l'avinguda

(connexió AP7-AP2 al Papiol; nou vial de connexió port – aeroport;

Meridiana; la sortida es produeix en dues fases: una sortida prèvia dels VAO i

nou accés viari al port, exclusiu per a mercaderies...).

una sortida a posteriori dels busos.
En relació amb el carril bus de la C-245, la redacció del projecte constructiu

En quant a mobilitat i accessibilitat, al PEMB es contempla la implantació

està molt avançada. Es tracta de la reforma integral de tretze quilòmetres

dels carrils Bus-VAO de:

d’aquest eix viari, que connecta cinc municipis del Baix Llobregat i que es

-

C-58: Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Barcelona,

transformarà en una avinguda interurbana, on s’inclou més verd urbà, un nou

-

B-23: Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,

passeig per a vianants i un carril bici. També jugarà un paper molt important

Esplugues i Barcelona

la

-

C-31: Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona

l'intercanviador de Cornellà de Llobregat, on conflueixen els serveis de

-

C-245: Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà

Rodalies, la L5 de metro i el Trambaix, i la connexió amb l'estació de

intermodalitat amb el

ferrocarril i

el

tramvia:

accés

ràpid a

Castelldefels de Rodalies Renfe.
Els bus-VAO són carrils que busquen potenciar i fer més eficient el transport
col·lectiu de viatgers per carretera, ja sigui públic (autobusos i autocars)

Així mateix, s'estan redactant els estudis o projectes del carril Bus de la C-31

com privat (alta ocupació). Aquestes infraestructures no comparteixen l'espai

i del carril Bus-VAO de la B-23.

amb la resta del trànsit i per aquest motiu permeten accedir ràpidament a
les ciutats on les vies d'accés paral·leles registren problemes de congestió
reiterats. La seva implantació millora la mobilitat de transport públic de
viatgers amb un increment significatiu de la velocitat comercial dels
autobusos en els accessos a les grans ciutats i un cert augment de la
capacitat.
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Propostes de Carrils bus, Bus-Vao i Plataformes de bus
Font: Barcelona Regional, 2011. Base cartogràfica ICC, PTMB
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Pla de mobilitat urbana de Barcelona (PMU) 2007-2012
L’escenari desitjat per la ciutat de Barcelona:
L’anterior Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona establia ja la necessitat
d’un canvi modal. Les millores planejades a la xarxa viària no eren
suficients per absorbir la nova demanda previsible, pel que eren
necessàries mesures de gestió del trànsit que promoguessin una
transferència de viatges del mode privat a altres modes, així com un
increment d’ocupació en els propis automòbils. Val a dir que les
previsions d’aquest Pla es varen fer abans de fer-se paleses les
conseqüències de la crisi econòmico-financera internacional.

Repartiment modal d’escenaris del PMU de Barcelona 2007-2012
Font: Barcelona Regional.
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-

Més desplaçaments a peu i bici.

-

Més transport públic col·lectiu.

-

Vehicles privats menys contaminants i més ocupats.

augment, notable en els ferroviaris i els serveis interurbans de la

5.2.Anàlisi

Generalitat, i menys acusat en la resta. L’excepció la configura Transports
L’oferta de transport públic

de Barcelona, amb un decrement acumulat de vora del 3,4%, que tot i haver
suavitzat la tendència negativa, segueix patint els efectes de la crisi

L’oferta de transport públic col·lectiu a l’àmbit del Sistema tarifari integrat

econòmica que afecta els usuaris.

de la Regió Metropolitana de Barcelona pels anys 2007 i 2011 resta descrita a
Creixement interanual (promig)

les taules següents:

Creixement acumulat (2011/2007)
34,7%

35,0%
30,0%

27,3%
25,0%

23,8%

20,0%
15,0%
10,6%
10,0%

8,7%
6,8%

5,9%
5,0%

2,7%

0,0%
Metro

Oferta de transport públic col·lectiu a l’àmbit de l’STI
Font: Memòries d’Activitat 2011, 2007. ATM

Es veu com en els darrers anys la majoria dels modes de transport col·lectius
amb influència a l’àmbit de la ciutat de Barcelona han experimentat un
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FGC

Rodalies de
Catalunya

Tramvia

Creixement interanual (promig)

Creixement acumulat (2011/2007)
32,1%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%
8,0%
5,9%

6,1%

5,0%
1,5%
0,0%

1,5%

-0,9%
-3,4%

-5,0%
Bus TMB

Bus AMB-EMT

Bus Generalitat

Altres urbans

Evolució de l’oferta ferroviària i de bus (veh-km) a l’àmbit del STI. Període 2007-2011
Font: TransMet, 2007, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Xarxa de Metro de TMB
A banda de la ciutat de Barcelona, la xarxa de metro dóna cobertura a 7
municipis més de l’aglomeració central: Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
Al 2011 ha hagut una oferta de 90,59 milions vehicles per quilòmetre, el que
representa un increment del 3,4% en el darrer any, en el qual no es va
incorporar cap nou vehicle, pel que es manté en un total de 816 vehicles, i la
longitud de les línies tampoc va créixer, i es manté als 102,59 km. En canvi,
sí que es va inaugurar una estació a la L9 de metro, l’estació de Santa Rosa.
Mapa de la xarxa de metro i de la xarxa ferroviària integrada. Any 2012
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
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Malgrat que els creixements infraestructurals han estat reduïts els darrers
anys, s’ha aconseguit incrementar el nivell de servei de forma notable. La
introducció de més trens al servei i les diverses ampliacions d’horari que
s’han produït expliquen aquest fet.

Dades bàsiques de l’oferta de metro. Any 2011
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

2007

2008

2009

2010

2011

∆%11/10

∆%11/07

Long. Línies (Km)

86,6

88,4

93,3

102,6

102,6

0,0%

18,5%

Número de línies

6

6

7

7

7

0,0%

16,7%

Estacions

123

125

130

140

141

0,7%

13,8%

veh-km (milions)

73,23

80,37

79,04

79,04

90,6

14,6%

23,8%
Dades bàsiques de l’oferta de metro. Any 2007
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

160
140

Es veu com en quatre anys augmenta el nombre de línies, estacions, i trens

120
100

Long. Línies (Km)

80

Número de línies

en hora punta, el que millora notablement l’oferta de serveis d’aquest
mode, que com hem dit experimenta un augment del 23,8% veh-km.

Estacions

60

veh‐km (milions)
40

En quant a l’accessibilitat de les estacions es presenten les següents dades:

20
0
2007

2008

2009

2010

2011

Estacions

Evolució de l’oferta de Metro. Període 2007-2011
Font: TransMet, 2007-2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Total ciutat
123

2007
Accessibles
74

%
60%

Total ciutat
141

2011
Accessibles
116

Dades bàsiques 2011. Anys 2007-2011
Font: Serveis de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Es detallen les característiques per línia i l’evolució del 2007 al 2011:
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%
82%

Accessibilitat de les estacions de metro i FGC (2011)
Font: www.gencat.cat
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Xarxa de FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) resta estructurada en
diverses unitats de negoci. Pel que fa referència a la ciutat de Barcelona, les
que hi donen cobertura són les línies metropolitanes de Barcelona-Vallès i les
del Llobregat-Anoia. Ambdues sumen un total de 143 km de xarxa als que
corresponen 75 estacions, una més que fa dos anys, ja que al Juny del 2010
s’inaugurà la nova estació de Volpelleres a la línia del Vallès. En termes de
territori, aquestes donen servei a les comarques del Barcelonès, Baix
Llobregat, Vallès Occidental, Anoia i Bages.

XARXA F. G. C.
Long. Línies (Km)
Nº serveis
Estacions
Vehicles-km
(milions)

2007

2008

2009

2010

143,3
4
74

143,3
4
74

143,3
4
74

30,07

32,74

33,01

143,3
4
75

2011
143,3
4
75

∆%11/10
0,0%
0,0%
0,0%

∆%11/07
0,0%
0,0%
1,3%

32,61

33,27

2,0%

10,6%

Aquestes línies metropolitanes donen servei en l’àmbit urbà, dins de la
ciutat de Barcelona, i també en el suburbà i en el de rodalia. Les seves
terminals dintre de la ciutat es troben a Plaça Catalunya i a Plaça Espanya,
fent que operin com dues xarxes totalment independents. Com ja s’ha
apuntat anteriorment, el PDI 2011-2020 preveu la prolongació de la línia del
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Llobregat-Anoia des de Plaça Espanya per connectar amb la línia de

140

Barcelona-Vallès.

120
100

Long. Línies (Km)
Nº serveis

80

Estacions

60

Vehicles‐km (milions)
40
20
0
2007

2008

2009

2010

2011

Evolució de l’oferta de Ferrocarrils. Període 2007-2011
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
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Esquema de la xarxa metropolitana de FGC. Any 2011
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Dades bàsiques de l’oferta de FGC. Any 2011
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Dades bàsiques de l’oferta de FGC. Any 2007
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Mapa de la xarxa de FGC a l’àmbit urbà de Barcelona. Any 2011
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

A la següent taula es presenten les dades dels anys 2007 i 2011, per les

La velocitat comercial de la xarxa d’FGC és molt variable en funció del tram

principals dades d’oferta de FGC. Com es pot observar, tot i la millora

que es tracti, depenen si són àmbits urbans o no, la distància interestació i

notable en la qualitat del servei (trens en hora punta, veh-km) els viatges a

la freqüència de pas poden variar molt.

la primera corona es mantenen i fins i tot s’han reduït lleugerament respecte
el 2007, fruit de la davallada de la demanda dels darrers anys, mentre el
nombre de viatges a la resta de l’STI sí s’ha incrementat significativament.
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Rodalies de Catalunya (Renfe)
La xarxa de Rodalies amb incidència a la ciutat de Barcelona s’organitza en 6
línies. D’aquests, n’hi ha 4 que travessen la ciutat compartint 2 túnels, i
resulten de la unió dels 3 ramals del nord-est i dels 3 ramals del sud-oest.
Totes les línies passen per l’estació de Sants. Cal remarcar que els trens de
llarg recorregut, els regionals i els de mercaderies usen les mateixes vies.

XARXA RENFE RODALIES
Velocitat comercial xarxa FGC (2011)
Font: PDI 2011-2020. ATM

2007

2008

2009

2010

2011

∆%11/10

∆%11/07

Long. línies (Km)

529,6

529,6

522,2

522

552,0

5,7%

4,2%

Número de línies

6

6

5

5

6

20,0%

0%

121

121

121

121

122

0,8%

0,8%

16,5

17,02

17,27

17,2

17,6

2,5%

6,7%

Estacions
Trens-km
(milions)

Com hem vist al mapa d’accessibilitat d’estacions conjuntes amb les del
metro, el 94,7% de les estacions de FGC són accessibles (71 de les 75

*L'oferta inclou la linea (Vic-Puigcerdà)

existents):

Estacions

Total
74

2007
Accessibles
63

%
85%

Total
75

2011
Accessibles
71

600

%
95%

500
400
Long. línies (Km)

Accessibilitat a parades d’FGC. Anys 2007 i 2011
Font: Direcció de Serveis de la Mobilitat, Ajuntament de Barcelona

Número de línies

300

Estacions
200

Trens‐km (milions)

100
0
2007

2008

2009

2010

2011

Evolució de l’oferta de Rodalies de Catalunya (Renfe). Període 2007-2011
Font: Rodalies de Catalunya (Renfe)
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Als darrers anys l’oferta de vehicles per quilòmetre de la xarxa de rodalies
de Catalunya ha crescut un 6,7%, i la longitud de línies en un 4,2%. Cal

Mapa de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Any 2012
Font: Rodalies de Catalunya (Renfe)

remarcar que a l’any 2011 la línea 10 s'integra a la línia 2, a l’hora que
aquesta divideix la seva oferta comercial en la línea 2 sud (Sant Vicenç de

Cal destacar que l’arribada a Barcelona del servei de Tren d’Alta Velocitat

Calders - Estació de França), la línia 2 (Castelldefels - Granollers) i la línia 2

(AVE) està comportant la construcció del túnel entre l’estació de Sants i

nord (Maçanet/Sant Celoni-Aeroport).

l’estació de Sagrera. Aquest també serà emprat pels trens regionals i de llarg
recorregut. D’aquesta manera s’alliberarà de trànsit als dos túnels ja
existents, fent més eficient l’operació de les línies de Rodalies.
Seguidament, es detallen les característiques per línia i l’evolució del 2007
al 2011. S’observa com tot i millorar els serveis de Rodalies, tant a la
primera corona com a la resta d’STI, es registra un important descens en el
nombre de viatges en aquest mode, potser el més castigat per les
conseqüències econòmiques adverses dels darrers anys.
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Xarxa de tramvia
El tramvia ha estat el darrer mode ferroviari que s’ha incorporat al sistema
de transport metropolità. De fet, ha estat una reintroducció, després que a
inicis de la dècada dels 70 desaparegués del paisatge urbà barceloní.
L’actual xarxa de tramvia dona servei a Barcelona i a 7 municipis més de
l’aglomeració central. Aquests són l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Cornellà de Llobregat , Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona, i resta estructurada en
dues xarxes independents:
Dades bàsiques de l’oferta de Rodalies de Catalunya. Any 2011
Font: TransMet, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)



El Tramvia del Baix Llobregat (TRAMBAIX), que s’inaugurà el 3 d’abril
de 2004 i el conformen les línies T1, T2 i T3.

Mapa de la xarxa de TRAMBAIX. Any 2011
Font: Tramvia Metropolità (TRAM)

Dades bàsiques de l’oferta de RENFE Rodalies. Any 2007
Font: TransMet, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)



El Tramvia del Besòs (TRAMBESÒS) entrà en servei el 8 de maig de
2004. El conformen les línies T4 i T5.
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Dades bàsiques de l’oferta de tramvia. Any 2010
Font: Generalitat de Catalunya

El Trambaix està consolidat com a mitjà de connexió entre la ciutat de

Mapa de la xarxa de TRAMBESÒS. Any 2011
Font: Tramvia Metropolità (TRAM)

Barcelona i el Baix Llobregat. No obstant això, la tendència a l’alça dels
darrers anys d’operació es van invertit per primer cop el 2010, possiblement
a causa del context econòmic i laboral desfavorable, representant un
decrement de 430.314 validacions respecte l’any anterior (el -2,6%); tot i
que la tendència a l’alça sembla tornar a imposar-se el 2011.

TRAMVIA
Long. Línies (Km)
Número de línies
Parades/estacions
Viatgers (milions)

2007
46,15
5
52
20,9

2008
58,4
6
55
23,2

2009
58,4
6
55
23,9

2010 2011
58,4 58,4
6
6
55
55
23,8 24,2

∆%11/10
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%

Evolució de l’oferta de Tramvies. Període 2007-2011
Font: Tramvia Metropolità (TRAM)
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∆%11/07
26,5%
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15,8%
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A continuació s’adjunta una gràfica de les validacions anuals des de la

Dades bàsiques de l’oferta de tramvies. Any 2010
Font: Memòria d’Activitat, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

posada en servei del Trambaix, així com també una altra gràfica
representativa de l’evolució de la càrrega mitjana mensual per expedició

La velocitat comercial al 2010 es va mantenir força constant respecte a la

durant l’any 2010.

mitjana del 2009, entorn als 18 km/h. A continuació s’adjunta una gràfica
amb l’evolució de les velocitats comercials de cada línia mes a mes, així com
també la velocitat mitjana resultant de la ponderació de les tres línies:

Dades bàsiques de l’oferta de tramvies. Any 2010
Font: Memòria d’Activitat, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Dades bàsiques de l’oferta del TramBaix. Any 2010
Font: Memòria d’Activitat, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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Per contra, el Trambesòs va experimentar el 2010 un augment del nombre
d’usuaris, aconseguint 7.985.513 validacions, que representen un augment
de 305.957 validacions respecte a l’any anterior (el 3,9%). Aquesta xifra
favorable té a veure amb el reforç de les activitats d’inspecció que s’ha dut
a terme a la xarxa.
El pes de la demanda del Trambesòs recau sobre la T4, que transporta
aproximadament el 60% dels usuaris. A continuació s’adjunta una gràfica de
les validacions anuals des de la posada en servei del Trambesòs, així com una
altra gràfica representativa de l’evolució de la càrrega mitjana mensual per
Dades bàsiques de l’oferta del TramBesòs. Any 2010
Font: Memòria d’Activitat, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

expedició durant l’any 2010.

Respecte a la velocitat comercial, cal esmentar que la velocitat va patir un
lleuger descens gradual durant l’any 2010, situant la mitjana anual al voltant
dels 18,5 km/h. Cal recordar que durant el mes d’abril es va produir una
vaga de zel de conductors que va ocasionar que la velocitat comercial es
deteriorés. A continuació s’adjunta una gràfica amb l’evolució de les
velocitats comercials de cada línia mes a mes, així com també la velocitat
mitjana resultant de la ponderació de les tres línies.

Dades bàsiques de l’oferta del TramBesòs. Any 2010
Font: Memòria d’Activitat, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

177

En comparació amb els paràmetres de servei a l’inici de l’explotació de les
dues xarxes, al 2011 al Trambaix s’ha reduït l’interval de pas en hora punta
(de 16’ a 12’ en les línies i de 6’ a 4’ en el tronc comú), i l’oferta del
Trambesòs manté els paràmetres per la seva menor demanda. El Parc en
servei del Trambaix és al 2011 de 23 vehicles i una velocitat comercial de
18km/h, mentre que el del Trambesòs compta amb 18 unitats i una velocitat
comercial de 19km/h.
Les sis línies del Trambaix i Trambesòs mouen de l’ordre de 24 milions de
persones, el que ha suposat un increment del 2,5% respecte al 2010 i un
Dades bàsiques de l’oferta del TramBesòs. Any 2010
Font: Memòria d’Activitat, 2011. Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

15,8% respecte el 2007.

Pel que fa als horaris del serveis i els intervals de pas, les dues xarxes de
tramvia operen de les 5h a les 24h, de diumenge a dijous i de 5h a 2h
divendres i dissabtes.
Dades bàsiques de l’oferta de Tramvia. Any 2011
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Dades bàsiques de l’oferta de Tramvia. Any 2007
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Dades bàsiques de l’oferta de tramvia. Any 2011
Font: PDI 2011-2020 (ATM)
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Xarxa d’autobusos de TMB
Transports de Barcelona, SA és el principal operador d’autobús de la RMB.
Com ja s’ha indicat anteriorment, aquesta empresa i la responsable del
servei de metro operen conjuntament sota el nom corporatiu de TMB. Al

2007

2008

2009

2010

Nº veh Gasoil

796

715

664

623

554

-10,4%

-30,4%

Nº veh Gas Nat.

251

248

295

341

353

4,1%

40,6%

Nº veh Biodiesel

39

116

121

122

145

19,0%

271,8%

Nº veh Híbrid

0

0

0

4

12

200%

-

-2,4%

-2,0%

Total

1.086 1.079 1.080

2011 ∆%11/10 ∆%11/07

1.090 1.064

2011, amb una flota de 1.064 vehicles, hi havia 106 línies operatives. En
900

termes de longitud, la xarxa estava conformada per 936 km, incrementant-se

800

un 1,4% respecte el 2010, i el nombre de parades en un 0,8%, fins els 2.615

700

punts de parada; dels quals 1.358 eren marquesines i 1.257 pals de parada.

600
Nº veh Gasoil
500

2007

2008

2009

2010

2011 ∆%11/10 ∆%11/07

921,5 915,16 923,92 923,37 936,0

Long. Línies

1,4%

1,6%

300

109

108

108

106

106

0,0%

-2,7%

200

Parades

2.536

2.545

2.573

2.610

2.615

0,2%

3,1%

100

Km carril bus

109,7

113,5

122,0

125,0

132,0

5,6%

20,3%

Nº veh

1.086

1.079

1.080

1.090

1.064

-2,4%

-2,0%

48

53

70

77

73

-5,2%

52,1%

Nº de línies

Nº mini/midi

2007

Long. Línies
Nº de línies
Parades
Km carril bus

1000

Nº veh.
500
0
2007

2008

2009

2010

Nº veh Hidrogen

2008

2009

2010

2011

Dades bàsiques de l’oferta d’autobús de TMB. Anys 2007-2011
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

2500

1500

Nº veh Biodiesel

0

3000

2000

Nº veh Gas Nat.

400

2011

També s’han incorporat 12 busos de gas natural i 8 d'hidrogen:
179

26,00
24,00
22,00
20,00

Dades bàsiques de l’oferta d’autobús de TMB. Anys 2011
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00

Dades bàsiques de l’oferta d’autobús de TMB. Anys 2007
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

2003

2004

2005

2006

Autobus TMB hora punta

L’oferta en el servei s’ha vist reduïda en aquest període, i s’observa un

VELOCITAT
Bus TMB hora punta
Bus TMB hora vall
Veh. privat en ciutat*

important descens en el nombre de viatges registrats el 2011 respecte quatre
anys abans, d’un 22,1%.

2003
11,9
12,43
21,6

2007
Autobus TMB hora vall

2007
10,99
11,55
20,8

2008

2009

2010

2011

Vehicle privat en ciutat*

2011
11,31
11,93
20,6

∆%11/10
1,0%
1,2%
-5,5%

∆%11/07
3,1%
3,3%
-0,9%

Velocitat comercial de la flota de bus de TMB. Període 2003-2011
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

En quant a l’accessibilitat de la flota, el desembre de 2006 aquesta ja era
totalment accessible per a PMR.

A l’any 2011 s’han creat 7.0 km de carril bus, el que sumen un total de
131,96 km de bus.

La velocitat comercial dels autobusos de TMB ha anat creixent lleugerament
i de forma sostinguda (1,5%-2%) al darrer quadrienni, mentre que la velocitat
del vehicle privat s’ha reduït un 3,3% en el mateix període. Per tal de donar
continuïtat a aquesta tendència i no tornar a dinàmiques negatives anteriors
cal continuar amb les polítiques que promocionin l’extensió del carril bus, la
prioritat semafòrica pels autobusos, i la vigilància de la indisciplina viària,
etcètera.
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140

km carril bus

Serveis de taxi

120
100

Durant el 2011, s'han realitzat al voltant de 650 milions de quilòmetres en

80

taxi, a una velocitat mitjana durant el dia de 19,8 km/hora i durant la nit de

60

23,6km/hora.

40

ANY
Nº TAXIS
Nº CONDUCTORS
CONDUCTORS/TAXI

20
0

2007
2008
2009
2010
2011 ∆%11/10 ∆%11/07
10.375 10.483 10.480 10.480 10.480
0,0%
1,0%
11.970 12.353 12.852 13.167 13.249
0,6%
10,7%
1,15
1,18
1,23
1,26
1,26
0,6%
9,6%

Nombre de vehicles i conductors de taxi
Font: Institut Metropolità del Taxi i Direcció de Serveis de Mobilitat
Evolució de la xarxa de carril bus a Barcelona. Període 1990-2011
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Situació geogràfica de la xarxa de carril bus a Barcelona. Any 2011
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
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13.500

183 parades i 1.163 places existents per taxis, la ciutat disposa de 6 espais

13.000

de reserva.

12.500

Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuic
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
BARCELONA

12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
2002

2003

2004

2005
Nº TAXIS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nº CONDUCTORS

Nombre de vehicles i conductors de taxi
Font: Institut Metropolità del Taxi i Direcció de Serveis de Mobilitat

Parades
22
42
25
17
12
12
11
11
12
19
183

Places
272
190
158
130
56
52
66
49
65
125
1.163

Nombre de vehicles i conductors de taxi. Any 2011.
Font: Institut Metropolità del Taxi i Direcció de Serveis de Mobilitat

Segons l’IMT, l’any 2011 hi havia 10.480 taxis circulant a la ciutat de

Es pot considerar un bon dimensionament de la flota de taxis, així com del

Barcelona. Comparant aquesta xifra amb la dels anys precedents es pot

repartiment de parades i places.

parlar d’una estabilització en termes de flota. Tot i això, en els darrers 4
anys s’ha incrementat un 7,3% el nombre de conductors amb la mateixa
oferta de taxis.
Es disposa de 183 parades de taxi en el conjunt de la ciutat de Barcelona,
amb una major presència en el districte de l’Eixample (42 parades),
corresponent a la seva major grandària i al caràcter terciari de les seves
activitats. La mitjana de places per parada és de 6,35 places/parada amb
certa similitud en la distribució per districtes (veure gràfica). A part de les
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800

Serveis d’autobús urbà de gestió indirecta de l’AMB

700
600

Els serveis de gestió indirecta són aquells que presten operadors privats sota

Línies

500

titularitat de l’AMB. Aquests operadors són Authosa, Mohn, Oliveras,

400

Rosanbus, TCC, Tusgsal, Soler i Sauret, SGMT, Bus Nou Barris i Julià-Trapsa-

Flota

300

Marfina Bus. A banda de prestar serveis de caire intern a alguns dels 35

200

municipis de l’àmbit de l’AMB, també realitzen serveis urbans de connexió

100

intermunicipal. Una part important d’aquests connecten Barcelona amb

0

Vehicles‐km
(en milions)

2007

d’altres municipis de l’aglomeració central.

2008

2009

2010

2011

Dades bàsiques d’oferta de bus de gestió indirecta de l’AMB. 2007-2011
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

L’any 2007 hi havia 101 línies sobre les que es realitzaven 31,4 milions de
vehicles-km. A tancament de 2011 s’havia passat a 104 línies i a 34,5 milions

També s’han solucionat problemes com els del transport en bus a l’Aeroport

de vehicles-km. En termes d’increment relatiu estem parlant d’un augment

del Prat, on fa uns anys el servei d’Aerobús finalitzava a les 23:30, quan

del 3% en línies i del 10% en vehicles-km, el que significa una tendència

encara arribaven i sortien molts vols, això comportava que molts viatgers de

positiva tot i la reducció de quasi el 6% respecte el darrer any. Aquestes

l’Aeroport només poguessin optar a desplaçar-se en taxi. Actualment el

xifres suposen considerar tots els serveis de gestió indirecta de l’AMB,

servei funciona de 05:30h a 01:00h.

tinguin o no contacte directe amb la ciutat de Barcelona.
Respecte els serveis de transport públic nocturns, Barcelona segueix
Línies

Flota

Vehicles-km
(en milions)

Any 2007

101

574

31,4

Any 2008

99

613

32,1

Any 2009

104

660

34,0

Any 2010

102

672

36,6

Any 2011

104

669

34,5

apostant-hi decididament. Els també coneguts com NITBUS, tot i no haver
incrementat gairebé la seva flota, han experimentat creixements importants
de passatgers respecte el darrer any: Tusgsal  +2,3% , Mohn  +9,0%.

183

TUGSAL
Línies
Nº veh.
Viatgers
(milers)
MOHN

2007
11
81

2008
11
84

2009
11
84

2010
11
84

2011
11
84

∆% 11/10 ∆% 11/07
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%

3.954

4.250

4.181

3.995

4.088

2,3%

3,4%

Línies
Nº veh.
Viatgers
(milers)

2007
6
46

2008
6
46

2009
6
46

2010
6
46

2011
6
46

% 11/10
0,0%
0,0%

% 11/07
0,0%
0,0%

1.364

1.617

1.734

1.750

1.908

9,0%

4,0%

TOTAL VIATGERS

5.318

5.867

5.915

5.753

5.996

4,2%

12,7%

6.200
6.000

Oferta de NITBUS de l’AMB a l’àmbit de Barcelona. Any 2011
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
2007

2008

2009

2010

2011

Oferta de NITBUS de l’AMB a l’àmbit de Barcelona. Any 2011
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

A la figura es presenta l’oferta actual d’aquest tipus de servei des de la
perspectiva de les terminals a Plaça Catalunya.
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Serveis d’autobús interurbà dependents de la Generalitat de Catalunya
Entre 2007 i 2011 l’oferta d’autobús interurbà al conjunt de la RMB ha
experimentat un important increment. S’augmenta la flota de 306 vehicles a
367, i es passa de 30,2 milions de veh-km a 39,9 milions l’any 2011. Com a
resultat, la demanda també augmenta, de 29,2 milions de viatges a 31,1.

Dades bàsiques de l’oferta de bus interurbà. Període 2011
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Intercanviador Nitbus a Plaça Catalunya. Any 2011
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Dades bàsiques de l’oferta de bus interurbà. Període 2007
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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La creació de la nova estació de La Sagrera (estació AVE) i remodelació i
ampliació de la de Sants ha de suposar una millora d’aquest servei per als
usuaris de la ciutat.

Línies regulars de mig i llarg recorregut
El nombre de línies de transport regular de viatgers i d’expedicions a
Barcelona, tant d’àmbit nacional com internacional, té un creixement
continuat, tant per l’augment del turisme com per l’increment de població
residents estrangera que demanda aquest servei.
La tendència és ubicar a les estacions d’autobusos les línies de llarg
recorregut (>30 km) i especialitzar les parades existents a la via pública per
a línies d’àmbit metropolità, ja que són els seus usuaris els que necessiten
una major accessibilitat al centre de la ciutat, tant per la freqüència com
per la durada del viatge.

186

Localització de les parades de les Companyies de Transport de viatgers (Destinació fora de l’ATM)
Fonts: Regulació d’estacionament de bus regular i discrecional a la via pública. (Juny 2008) B:SM
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Al darrer any s’han incrementat un 1,4% les etapes en transport públic, el
Demanda de transport públic

que representa un nombre de validació similar al del 2007. A la taula següent
s’aporta una anàlisi desagregada segons modes de transport.

Evolució de la demanda a la RMB
Durant l’any 2011 el sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona va

OPERADOR

2007

2008

2009

2010

2011

METRO

366,4

376,4

361,6

381,2

389,0

2,0%

6,17%

TB (bus BCN)

210,5

194,9

196

189,4

188,4

-0,5%

-10,50%

TOTAL TMB

576,9

571,3

557,6

570,7

577,4

1,2%

0,09%

F.G.C.

79,1

80,9

79,8

79,8

80,5

0,8%

1,77%

experimentat un creixement acumulat del 0,6%. Això s’explica a la important

RODALIES (Renfe)

117,1

114,4

110,1

103,7

106,2

2,4%

-9,31%

davallada d’usuaris experimentada sobretot al 2008-09, fruit de les

ALTRES BUS

140,9

144,6

142,6

144,3

147,2

2,0%

4,47%

conseqüències derivades de la crisi econòmica. Tot i això, L’any 2011 el

TRAMVIA

20,9

23,2

23,9

23,8

24,2

1,7%

15,79%

sistema de transport públic de la RMB va portar 935,4 milions de viatgers,

TOTAL

934,9

934,4

914,0

922,3

935,4

1,4%

0,05%

assolir el seu màxim històric de demanda, amb 935,5 milions de viatges, un
1,4% més que l’any 2010.
La demanda de transport públic a la RMB en els darrers 5 anys (2007-11) ha

13,1 milions més que al 2010, el que representa el major nombre de viatgers

∆%11/10 ∆%11/07

Validacions en transport públic a la RMB segons operador. Anys 2006-2011
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

moguts en transport públic de la historia.

El transport ferroviari va acumular gairebé 600 milions de viatges, un
increment de l’1,9% respecte l’any 2010. Per operadors, Rodalies de

1000

935,4

950

Catalunya (Renfe) experimentà un dels creixements més importants, passant

900

de 103,7 milions de viatgers de l’any 2010 als 106,2 milions el 2011, un

850
800

augment del 2,4%. Metro de TMB registrà un augment del 2%, amb 389

750
700

milions de viatges enfront dels 381,2 milions de l’any 2010, un increment de

650

7,8 milions.

600
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Validacions en transport públic a la RMB. Període 1999-2011
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

La demanda de transport del mode autobús en global va créixer un 0,6%
respecte l’any anterior. Els autobusos interurbans (Generalitat) són els que
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van experimentar l’augment més destacable, del 2,8%, seguits dels serveis

Aquests creixements s’expliquen pel fenomen d’increment de la mobilitat de

gestió indirecta de l’AMB, que van augmentar la seva demanda en un 2,5%,

la ciutat amb l’exterior, conseqüència de l’ocupació de baixa densitat al

mentre els autobusos urbans de competència municipal van créixer un 0,5%.

territori de les corones externes.
30,0%

En quant a la caracterització de la demanda segons títol, la taxa de
penetració dels títols integrats presenta la següent distribució:

METRO
25,0%

TB (autobús BCN)
TOTAL TMB
F.G.C.

20,0%

RODALIES RENFE
ALTRES BUS

15,0%

TRAMVIA
10,0%

5,0%

0,0%

Validacions al transport públic segons tipus de títol. Any 2010
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

2007

2008

2009

2010

‐5,0%

Dintre de la xarxa local del municipi, òbviament el major creixement es dóna
en el mode tramvia, ja que va ser implantat al 2004, mentre els viatges en

‐10,0%

TMB es recuperen de les darreres davallades, marcant el mode metro el seu

Taxa de creixement mig anual segons operador (2007-2011)
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

màxim històric de desplaçaments, i en menor mesura TB (bus). Els viatges en
serveis d’operadors que comuniquen Barcelona amb l’exterior, FGC, busos
interurbans, empreses concessionàries de l’AMB i de la Generalitat, són els
que més han crescut, mentre Rodalies RENFE ho ha fet a un ritme inferior.
189

2011

de transport predominant dins de la ciutat és anar a peu, mentre que en els

Evolució de la demanda a Barcelona ciutat

desplaçaments de connexió és el transport públic.

Les dades anteriors fan referència a la demanda de transport públic
col·lectiu a la RMB. Les que es presenten a continuació fan referència a la
demanda en transport públic a la ciutat de Barcelona, en relació a la
demanda de vehicle privat i de modes no mecanitzats.
Les dades de seguiment del Pacte per la Mobilitat indiquen que en un dia
feiner tipus de 2011 es feien vora 7,8 milions de viatges a la ciutat de
Barcelona. D’aquestes, 5 milions eren de caire intern i 2,8 milions de
connexió amb l’exterior. La distribució modal global era la següent: vehicle

ETAPES

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

TR. PÚBLIC
(milers)

3.148

39,7

3.146

40,1

3.073

39,7

3.099

39,7

3.127

39,9

TR PRIVAT
(milers)

2.308

29,1

2.227

28,4

2.156

27,9

2.147

27,5

2.088

26,7

A PEU I
BICI
(milers)

2.465

31,1

2.477

31,6

2.500

32,3

2.554

32,7

2.618

33,4

TOTAL
(milers)

7.922 100

7.851

100

7.729

100

7.799

100

7.833

100

privat (26,5%), transport públic (40%), a peu (32%) i bicicleta (1,5%).
3.200.000

3.000.000

TRANSPOR
T PRIVAT
26,66%

TRANSPOR
T PÚBLIC
39,92%

2.800.000

A PEU I
BICICLETA
33,43%

2.600.000

2.400.000

2.200.000

Repartiment modal
Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

2.000.000
2.005
2.006
TRANSPORT PÚBLIC

La distribució dels viatges per operador és molt diferent depenent si
s’analitzen els viatges interns al terme municipal o els de connexió. El mode

2.007
2.008
TRANSPORT PRIVAT

2.009
2.010
A PEU I BICICLETA

Viatges a la ciutat de Barcelona. Període 2008-2011
Font: Pacte per la mobilitat
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Tramvia
Autocar
discrecional
Taxi
Cotxe conductor
Cotxe
acompanyant
Moto conductor
Moto
acompanyant
Bicicleta
Furgó/camió
TOTAL

TRANSPORT
PRIVAT
17,76%
A PEU I
BICICLETA
48,24%

TRANSPORT
PÚBLIC
34,00%

39.297

0,8%

39.140

0,8%

39.766

0,8%

84.502

1,7%

82.052

1,7%

83.643

1,7%

137.664
348.581

2,8%
7,2%

136.976
346.838

2,8%
7,0%

131.113
338.063

2,8%
7,0%

122.736

2,5%

122.122

2,5%

119.032

2,5%

284.518

5,9%

286.395

5,8%

283.445

5,8%

17.044

0,4%

17.157

0,3%

16.980

0,3%

95.193
134.861
4.831.735

2,0%
2,8%
100%

98.525
134.524
4.944.100

2,0%
2,7%
100%

109.282
130.408
4.999.324

2,0%
2,7%
100%

Repartiment modal dels desplaçaments interns
Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

1%

2%

8%
5%

Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Autobús
34%

6%

Metro
FGC

El transport a peu i bicicleta representa un 48,24% dels desplaçaments

Renfe (Rodalies)

interns, el transport públic un 34,00% i el privat un 17,76%. Tots els modes

Tramvia
Autocar discrecional

privats excepte la bicicleta, experimenten reduccions en el nombre

44%

Taxi

d’etapes, mentre tots els modes de transport públics creixen excepte
l'autobus, que es redueix lleugerament -0,6%.
Distribució dels viatges interns en transport públic a Barcelona segons operadors
Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Etapes
A peu
Autobús
Metro
FGC
Renfe (Rodalies)

2009
2.150.933 44,50%
609.644
12,6%
694.277
14,4%
92.972
1,9%
19.513
0,4%

2010
2.247.725
589.526
731.767
92.972
18.381

45,5%
11,9%
14,8%
1,9%
0,4%

2011
2.302.569
585.989
746.402
93.809
18.822

45,5%
11,9%
14,8%
1,9%
0,4%
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La xarxa de transport que opera estrictament dintre del terme municipal de

El transport públic representa un 50,36% de les etapes dels desplaçaments de

Barcelona (metro FMB més part de FGC, TB i taxis), pateix congestió a la

connexió, mentre el transport privat representa un 42,36% i el transport a

zona central compresa entre Sagrada Família - Sants i Diagonal - Plaça

peu i en bicicleta un 7,29%.

Catalunya a les hores puntes del dia, especialment pel matí; i especialment
a les estacions de metro que intercanvien amb RENFE i FGC com les de Sants,

La demanda de mobilitat de connexió entre l’interior i l’exterior del

Catalunya, Provença i Arc de Triomf. Val a dir però, que el pes de les hores

municipi se satisfà de la següent manera:

punta de desplaçaments en relació les hores vall va decreixent en els darrers
Etapes
2009
2010
A peu
246.050
8,49%
199.325
6,98%
Autobús
260.645
9,00%
262.156
9,18%
Metro
462.207
15,95%
494.099
17,30%
FGC
168.088
5,80%
168.088
5,89%
Renfe (Rodalies)
339.428
11,72%
319.742
11,20%
Tramvia
86.628
2,99%
86.281
3,02%
Autocar
discrecional
53.098
1,83%
53.406
1,87%
Taxi
24.868
0,86%
24.699
0,87%
Cotxe conductor
748.762
25,84%
743.146
26,03%
Cotxe
acompanyant
102.857
3,55%
102.681
3,60%
Moto conductor
60.798
2,10%
61.378
2,15%
Moto
acompanyant
2.804
0,10%
2.831
0,10%
Bicicleta
7.631
0,26%
7.996
0,28%
Furgó/camió
333.500
11,51%
329.465
11,54%
TOTAL
2.897.364 100,00% 2.855.293
100%

anys, a causa de l’augment de la mobilitat no obligada, el nombre de
desplaçaments per feina durant horari laboral i la multi polaritat de la
ciutat.

TRANSPOR
T PÚBLIC
50,36%

TRANSPOR
T PRIVAT
42,36%

A PEU I
BICICLETA
7,29%

2011
197.631
260.583
503.981
169.601
327.416
87.661

7,0%
9,2%
17,8%
6,0%
11,6%
3,1%

54.442
23.568
720.108

1,9%
0,8%
25,4%

99.498
60.611

3,5%
2,1%

2.796
8.869
317.407
2.834.171

0,1%
0,3%
11,2%
100%

Repartiment modal dels desplaçaments de connexió
Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Pràcticament totes les etapes dels desplaçaments es redueixen excepte les

Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

dels transport públics i la bicicleta
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2%
6%

5.3.Diagnosi

4%
18%

Autobús

Després de la important incidència que en el seu moment va tenir la

Metro
23%

FGC

integració tarifària, que va ser el primer pas per a integrar de debò les

Renfe (Rodalies)

diverses xarxes de transport públic entre sí, i d’haver realitzat un gran esforç

Tramvia
35%
12%

en l’elaboració de la informació integrada per a l’usuari, ara només manca la

Autocar discrecional

integració física dels intercanviadors de les diferents xarxes, per tal que el

Taxi

camí que es començà ja fa una dècada culmini en un model veritablement
intermodal dels TPC.
Distribució dels viatges connexió en transport públic a Barcelona segons operadors
Font: Enquesta de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

S’han observat algunes especificacions i deficiències importants en diferents
modes de transport públic que cal remarcar. Pel que fa l’autobús, en hora
punta de matí, no es disposa de suficient capacitat per donar un bon servei a
la demanda; ja que la velocitat comercial i la regularitat son ambdues
exposades al conflicte amb el vehicle privat. El rendiment que suposen els
carrils bus es pot millorar, fomentant el respecte per part de la resta de
conductors i motoristes. En aquest sentit, el cotxe especial de vigilància ha
millorat aquest aspecte. Cal implantar sistemes de regulació semafòrica, que
afavoreixen els recorreguts dels autobusos i els hi confereixin preferència.
La xarxa de Metro, actualment deficitària en algunes zones, pràcticament
serveix a tota la ciutat, i les obres previstes en el PDI 2001-2010 que encara
resten pendents (L9, extensió d’L2, L4 i L5, i dotació d’accessibilitat
universal a la resta d’estacions) faran la xarxa més accessible i còmoda,
sobretot per a les PMR i la gent gran, i a aquells ciutadans que encara resten
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fora de la cobertura del servei de metro; especialment els residents de la
Zona Franca, que amb la finalització de les obres veuran complerta una
demanda històrica.
Tot i l’augment progressiu d’usuaris del tramvia any rera any, la
potencialitat d’aquest mode de transport segueix sent enorme, ja que
segueix estant interromput al bell mig de la ciutat. La consulta ciutadana
sobre la connexió del Trambaix i el TramBesòs per la Diagonal al 2010 va
resultar negativa, però seria bo trobar-hi alternatives per donar continuïtat a
un mode de tan altes prestacions que creuaria la ciutat d’un extrem a
l’altre, captant un nombre important de viatgers d’altres modes, incloent-hi
el vehicle privat, ajudant a descongestionar el centre urbà.
En quant a la mobilitat més pròpiament metropolitana, resta pendent

Font: AMTU, (PDI 2009-2018).

solucionar l’accessibilitat als parcs d’activitat de l’Àrea metropolitana, i són
molts els residents de Barcelona que treballen als polígons industrials i parcs
logístics de la segona corona. Cal apostar per potenciar els TPC per a què
aquests puguin competir en termes de qualitat amb l’ús del cotxe per part
d’aquests treballadors, que continuarà congestionant els accessos de la
ciutat cada dia als períodes punta. En aquest sentit trobem la construcció
del Carril Bus-VAO en construcció al corredor del Vallès (C-58) entre
Meridiana y Ripollet i els planejats a la C-31 entre Montgat i la Gran Via, i la

Carril BUS-VAO en construcció al corredor del Vallès (C-58) entre Meridiana y Ripollet
Font: PEMB

B-23 de Molins de Rei a la Diagonal principalment, a més de la implantació
de serveis llançadora als mateixos parcs que enllacin amb la xarxa principal

En sentit contrari, trobem la problemàtica dels residents de la segona corona

de serveis troncals.

que es desplacen per motius de feina a la ciutat. Per tal de reduir la
quantitat de vehicles externs que actualment es desplacen per Barcelona és
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estratègicament bàsic el planejament d’Aparcaments dissuasoris a les

infraestructures, que han de ser utilitzades de forma exclusiva per a usuaris

diferents estacions modals de les Rodalies de l’àmbit metropolità, com ara

del transport públic, amb unes tarifes horàries vinculades a les tipologies de

els estudis realitzats a les estacions d’FGC (10M€) i Rodalies de Catalunya

títols de viatge que utilitzin, i d’acord amb la seva freqüència de viatge.

(50M€) per construir diferents Park&Ride fins l’any 2015; ja que per la gran
dimensió

metropolitana

que

posseeix

la

ciutat,

l’oferta

actual

d’estacionament vinculada a l’intercanvi modal és del tot insuficient. S'han
localitzat uns 93 aparcaments a la RMB amb una capacitat total
d'aproximadament 13.500 places. Les característiques són les següents:

Característiques del Aparcaments amb control d’accés a la RMB.
Font: ATM

A l’àrea de Barcelona hi ha implantats intercanviadors perifèrics localitzats a
municipis del seu entorn metropolità donant servei a la població que es
desplaça habitualment al centre en tren (Renfe i FGC). Aquests aparcaments
tenen un alt nivell de saturació, amb deficients nivells de servei
(il·luminació, ferm) i són de vegades utilitzats per altres usuaris que no

Aparcaments dissuasoris a les estacions metropolitans Rodalies de Catalunya (Renfe)
Font: ATM, Memòria actualitzada PDI, Juliol 2009. Ministerio de Fomento, 2010.

realitzen l’intercanvi modal. Per això caldria racionalitzar l’oferta de
l’entorn

de

l’estació

seleccionant

la

tipologia

d’usuaris

d’aquestes
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Tot i que la seva localització idònia ha de ser en origen, caldria comptar amb
una mínima infraestructura a l’àmbit de la ciutat. Actualment alguns
emplaçaments del límit municipal actuen de facto com a tals, és el cas de la
Zona Universitària-Palau Reial, a l’extrem nord-oest de la Diagonal, i en
menor mesura la zona del Fòrum a l’altre extrem de la Diagonal.

Aparcaments dissuasoris a les estacions metropolitans de FGC
Font: ATM, Memòria actualitzada PDI, Juliol 2009.

Tipologia d’aparcaments (Estudi d’utilització dels aparcaments d’intercanvi modal dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), (2004)
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Respecte l’aparcament d’autocars de línies regulars a la ciutat, les noves

el pes del transport públic sobre la Xarxa d’autobusos, oportunitat única per

estacions d’autobusos projectades a Sants i La Sagrera han de cobrir la

donar-li l’impuls definitiu per la renovació que necessita. De fet, el 2010 va

demanda creixent, que es concreta amb la implantació de noves línies de

tornar a perdre passatge, un 1,7%, vers l’augment del 3,2% del suburbà.

transport regular i en l’increment del nombre d’expedicions. Aquestes
estacions disposaran d’espai també per a poder efectuar les parades

La xarxa actual d’autobusos de Barcelona és hereva dels anys 50, en la que

tècniques i de regulació de la línia, tot evitant la saturació de les dàrsenes i

es buscava sobretot connectar bé el centre històric amb els diferents barris

l’estacionament informal a l’entorn de les estacions.

de la ciutat. Aquesta xarxa no és isòtropa ni a Barcelona, ni a la zona
conurbada, i actualment no dóna el servei de qualitat que demana la
transformació urbanística distribuïda per tota la ciutat. La reorganització de

Conclusions

les actuals línies d’autobús de Barcelona és necessària principalment per les
següents raons:

Com a resultat de l’anàlisi i comentari de les Dades bàsiques exposades
anteriorment es pot concloure que, majoritàriament els residents a

-

La nova infraestructura de transport públic que s’ha construït a la ciutat

Barcelona disposen d’un bon servei de transport interior. Val a dir però que

durant els darrers anys (perllongament L2, L5, L3, i construcció dels

l’actual escenari econòmic-laboral de crisi internacional i les seves

trams de la L9 i L10 del metro, els tramvia del Besòs i el Llobregat, i

perspectives a mig termini, obliguen a una profunda reflexió sobre el

serveis “bicing”), han fet perdre demanda a moltes línies d’autobús

planejament existent dels TPC i les seves potencialitats a prioritzar en

urbà que s’han de reorganitzar a curt termini, senzillament per adaptar-

aquests moments, ja que ens trobem en una situació de manca de

les a la nova infraestructura i els serveis ja existents a la ciutat.

finançament global precisament en un àrea on la dinàmica de necessitat de
subvenció ha anat creixent any rera any.
Degut en gran mesura a la conjuntura actual, la paralització de les obres de
la L9 del metro, juntament amb la impossibilitat de realitzar l’extensió les
línies L2, L4 i L5, la connexió dels FGC de la Plaça Espanya a la Plaça
Catalunya, i la conexió del Trambaix amb el TramBesòs, -planejat tot al PDI
2001-2010-, sembla que deixa fora de joc al mode ferroviari i fa recaure tot
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-

Els itineraris de les línies actuals són extraordinàriament confusos pels

PTOP

EMT

TB

RENFE

FGC

METRO

TRAMVIA

Escenari 2006

151.695

186.987

716.591

462.635

392.434

1.516.155

55.414

Escenari 2020 PDI

184.516

141.615

509.978

610.140

649.537

1.992.095

93.719

Evolució de la demanda prevista pel 2020 un cop implantat el PDI. Font: Mcrit

ciutadans que no en són usuaris habituals. Per tant, la clarificació de les

-

línies d’autobús és també necessària per facilitar que tots els ciutadans,

Un estudi acadèmic recent justifica una xarxa ortogonal amb un nombre

en particular els que no en són usuaris habituals, l’utilitzin amb molta

d’eixos similars als de la xarxa proposada. L’article “Design and

més freqüència.

Implementation of Efficient Transit Networks: Procedure, Case Study and
Validity Test. M. Estrada, M. Roca-Riu, H. Badia, F. Robusté, C.F. Daganzo.

Es produiran canvis importants en la infraestructura i els serveis

Procedia Social and Behavioral Sciences, Transportation and Traffic Theory,

ferroviaris i de rodalies, així com la construcció de carrils bus-VAO, que

2010”, elaborat al Centre d’Innovació del Transport de la UPC, demostra que

tindran impacte en la mobilitat urbana i metropolitana. La implantació

efectivament una xarxa ortogonal entre 23 i 30 eixos és l’òptima en el cas de

completa del PDI provocaria un 30% de caiguda de demanda als

Barcelona, enfront d’altres xarxes parcials de 10 o 12 eixos. La proposta de

autobusos de TB.

nova xarxa ortogonal consta de 25 línies (9 horitzontals i 16 verticals),
mantenint un mínim de línies actuals (10 línies per cobrir les diagonals). Com
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a conclusió, aquest article demostra que la millor xarxa de bus és substituir

La implementació d’una nova xarxa d'autobusos ortogonal ha de seguir els

la xarxa actual per una xarxa ortogonal de entre 23 i 30 corredors que

següents criteris:

cobreixi tota la ciutat amb bona cobertura. A més d’eficient, aquesta xarxa
seria de molt més clara lectura per al ciutadà, la qual cosa repercutiria en

Integració de les xarxes

un ús encara més extens de la mateixa.

La xarxa de transport públic de superfície ha de circular per la xarxa viària
bàsica, i si la seva freqüència de pas és la suficient, ho ha de fer de manera

La idea d’una nova xarxa d’autobús més eficient per Barcelona, més enllà

segregada respecte al vehicle privat. D'aquesta manera, es minimitzen les

d’una simple modificació de línies per adaptar-se a la constant evolució de la

friccions amb aquest últim, al mateix temps que es pot beneficiar de

ciutat, ja fa temps que s’estudia, i en particular la seva transformació en

prioritat semafòrica en aquelles vies preferents per a l'autobús i augmentar

una xarxa ortogonal per les avantatges que aquesta reporta, com la

la seva velocitat comercial.

implantació de serveis d’altes prestacions (tipus BRT “Bus Ràpid Trànsit”),
acabar amb la redundància de línies, augmentar la llegibilitat de la xarxa

Continuïtat, homogeneïtat i morfologia reticular

pels usuaris i disminuir freqüències de pas, tot això sense entrar en les

Els eixos ortogonals que defineixen la xarxa d'autobusos són continus i es

millores de qualitat ambiental en termes de soroll i contaminació

troben distribuïts uniformement en el territori, configurant una xarxa

atmosfèrica que suposaria.

homogènia i de morfologia el més reticular possible, aconseguint la màxima
eficiència.
Isotropia
La topologia de la xarxa d'autobusos dissenyada permet la isotropia del
territori, equilibrant-lo en termes de temps de viatge i equiparant-lo a les
zones centrals.
Cobertura
La xarxa ha de ser accessible a la població, de manera que aquesta ha d'estar
situada a menys de 300 metres d'una parada d'autobús. Un disseny urbà

Comparativa línies redundants a Xarxa actual i Xarxa ortogonal. Font: TMB i BCN Ecologia

organitzat en Supermançanes (amb polígons d'uns 400-500 metres de costat)
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juntament amb el fet que l'autobús circuli per la xarxa viària bàsica, permet

6. La mobilitat en transport privat

assegurar una gairebé total cobertura del territori.

6.1. Introducció

Connexitat
Es proposa una simplificació del sistema de parades, per al que es prioritza

La tendència que ja es venia observant en el darrer PMU 2007-2012, que el

la

eixos

model de mobilitat urbana ha deixat d’estar centrat en el vehicle privat per

(preferentment als xamfrans), distribuint-los de forma homogènia cada 300-

basar-se en mitjans de transport més sostenibles, no només s’ha mantingut i

400m, i en els nodes que actuen d'intercanviadors modals. D'aquesta manera

consolidat, sinó que s’ha vist accelerat pels efectes de la crisi econòmica

es redueix el nombre de parades i la xarxa dissenyada s'estén a qualsevol

que ha afectat de manera especial Europa i Espanya des del 2007.

col·locació

de

parades

en

els

punts

d'intercanvi

entre

punt del territori assegurant una connexitat màxima.
Si durant els anys 60-70 el vehicle privat era el centre de les inversions en
Connectivitat

mobilitat a la ciutat, a hores d’ara el transport públic col·lectiu, a peu i en

La xarxa ha de ser connectiva, permetent que l'usuari tingui al seu abast el

bicicleta conformen la realitat social i esdevenen el paradigma de la

màxim nombre de possibilitat d'intercanvis dins del propi sistema, i amb els

mobilitat sostenible. El punt d’inflexió en aquest canvi del model de

altres modes de transport, maximitzant la connectivitat intermodal.

mobilitat es podria situar l’any 1992, amb la inauguració de les Rondes, les
quals van permetre redistribuir part del trànsit interior i de connexió per

Accessibilitat

itineraris tangencials a la ciutat.

La xarxa de transport públic ha de ser accessible per a tots els ciutadans
sense distinció, i els seus temps de desplaçaments han de ser competitius

Des d’aleshores, la política municipal ha orientat les seves actuacions vers

amb els del vehicle privat.

fomentar un ús menor i més racional del vehicle privat, a través de dos eines
fonamentals de gestió que té l’administració:
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La limitació de l’espai viari.



La regulació de l’aparcament.

Cada vegada es fa més evident la necessitat d’entendre l’aparcament com

Ara per ara, el cotxe i la moto encara són els elements que configuren el

un instrument de gestió fonamental de la política general de mobilitat. La

paisatge urbà de la ciutat de Barcelona (tot i que en termes de repartiment

raó està en el paper essencial que té l’aparcament en el moment d’elecció

modal no són el mode principal), però la recuperació d’espais d’estada per la

del mitjà de transport, tant en la possibilitat d’aparcament en destí com en

mobilitat

origen, com en el seu cost, com en la mesura que l’aparcament pot influir en

inexorablement.

del

vianant,

la

bicicleta,

i

el

transport

públic

avança

la fluïdesa de trànsit i per tant en el temps de viatge dels vehicles que hi
6.2. Anàlisi

circulen. Una bona mostra d’això és la Regulació Integral d’Estacionament
(Àrea Verda).

6.2.1. Oferta

És evident, doncs, que per a que una política d’aparcament sigui realment

La xarxa viària

útil ha d’incidir en la totalitat del viatge, entès aquest com un origen, un

La ciutat de Barcelona disposa de 1.275 km de carrers amb una gran varietat

itinerari i una destinació, amb unes dotacions de places i un nivell de

de dissenys i funcions que requereixen atencions diferents pel que fa a la

regulació i control de la demanda, i molt especialment de la indisciplina, que

gestió del trànsit, i que podem agrupar en dos grans categories:

s’han d’ajustar a uns objectius comuns per tal de ser realment eficaç.



Per altra banda, la ciutat de Barcelona està immersa en un procés de

Xarxa Bàsica. 351 km (27,5% del total de carrers). Absorbeix el 81%
del trànsit de la ciutat (calculat com a veh. x km).

renovació urbana que incorpora la recuperació per als vianants d’espais


històricament envaïts pel vehicle privat per estacionar-hi. La resolució dels

Xarxa Local. 924 km (72,5% del total de carrers). Absorbeix el 19%
del trànsit de la ciutat.

problemes d’aparcament ha estat, i està sent, en molts casos la condició
prèvia que obre la porta a aquest tipus d’actuacions, que permeten una

La Xarxa Bàsica de Circulació de la ciutat de Barcelona és la que absorbeix

redistribució de l’espai viari afavoridora dels usos socialment més rendibles.

la majoria del trànsit, en particular la pràctica totalitat dels desplaçaments

Aquest mateix procés, però, obliga a gestionar de forma més eficaç l’espai

interurbans i els urbans de més llarg recorregut en vehicle privat. Aquesta

d’estacionament que roman a la calçada per tal d’optimitzar el seu

xarxa inclou les vies que permeten connectar:

aprofitament.
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L’entorn metropolità amb la ciutat de Barcelona.



Les vies d’accés amb els punts principals d’atracció a la ciutat.

connectivitat de 1r nivell tenen la funció de connectar entre sí els 10



Els principals punts d’atracció de la ciutat entre sí.

districtes de la ciutat. Les de 2n nivell permeten l’accés als punts d’atracció
de cada districte així com la connexió d’aquests punts entre sí.

La definició del conjunt de vies de la Xarxa Bàsica ha estat feta per la
Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona en base a un

El conjunt de rondes, vies d’accés i de connectivitat de 1r i 2n nivell es

estudi detallat de la demanda actual de trànsit de superfície i també de la

considera fonamental per a la gestió del trànsit (20,6% de xarxa viària que

capacitat viària. A més, s’ha tingut en compte el criteri d’homogeneïtat, per

suporta el 68,6% del trànsit). Les vies de connectivitat de 3r nivell tenen com

tal de garantir l’existència d’una via bàsica a 600m de qualsevol punt de la

a funció complir el criteri d’homogeneïtat

ciutat. Les vies que formen la xarxa bàsica estan jerarquitzades segons la
seva funcionalitat, connectivitat, i capacitat d’absorció de trànsit:


80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Rondes. 24,1 km (1,89% del total del viari). Absorbeix el 20,73% del
trànsit.



Vies d’accés. 13 carrers. 43,4 km (3,4%). Absorbeix el 21,39% del
trànsit.



Vies de connectivitat de 1r nivell. 43 carrers. 86,7 km (6,8%).

% km xarxa
% veh. x km

Absorbeix el 12,77% del trànsit.


Vies de connectivitat de 2n nivell. 91 carrers. 109,4 km (8,58%).
Absorbeix el 13,69% del trànsit.



Vies de connectivitat de 3r nivell. 52 carrers. 87,7 km (6,88%).
Absorbeix el 13,18% del trànsit.
% de km de xarxa respecte el total i % d’absorció del trànsit a la ciutat de Barcelona per
tipologia de via. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

Rondes i vies d’accés tenen una funcionalitat metropolitana (connectar la
ciutat amb els municipis de la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), així

La definició del catàleg de Xarxa Bàsica forma part del segon punt del Pacte

com amb les principals autopistes, autovies i carreteres). Les vies de

per la Mobilitat, que preveu “la confecció d’un catàleg de vies bàsiques
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definint la jerarquia funcional dels carrers, segons el nivell de servei, els

l’accidentalitat va disminuir en un 27%. Des d’aleshores, el seu nombre s’ha

usos dels diferents modes de mobilitat i la distribució de l’espai viari, en un

vist incrementat any rere any.

marc de rendibilitat social”. Amb això es pretén aportar criteris objectius de
gestió que ajudin a fer compatible la necessària fluïdesa del trànsit rodat,
essencial per l’activitat socioeconòmica, amb els usos residencials i d’oci

km construits
Total

que té l’espai públic urbà.

2006
16,9

Evolució de les zones 30
2007
2008
2009
2010
28,4
8,1
161,6
85
45,3
53,4
215
300

2011

%10/09
-47,4%
39,5%

%10/07
199,3%
562,3%

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

La Xarxa Local està formada per la resta de vies, i no són necessàries per a
la mobilitat i la connectivitat generals, sinó que tenen un caràcter
residencial. Per tant, poden ser susceptibles de pacificació, segons les seves
característiques.
Dins de la Xarxa Local trobem un tipus especial de carrers que són els
inclosos a l’interior de les anomenades “Zones 30”, les quals tenen com a
objectiu la cohesió social, la seguretat vial, i la qualitat ambiental.
Actualment, 300 dels 924 km de Xarxa Local són d’aquest tipus. Una “Zona
30” és una àrea urbana delimitada, amb portes d’entrada i senyalització
específica, on la velocitat màxima permesa és de 30 km/h. La vorera i la
calçada estan situades a diferent nivell per major protecció del vianant, i
s’incorporen elements físics que inviten a la pacificació del trànsit. La
reducció de velocitat i la creació de circuits tancats dissuadeix l’accés del
trànsit de pas. La seva IMD hauria de ser inferior a 5.000.

Estat d’implantació de “Zones 30” a Barcelona (2010). Font: Direcció de Serveis de Mobilitat.
Ajuntament de Barcelona

A Barcelona, les “Zones 30” s’han vingut implantant des del 2006, amb una
prova pilot a Sant Andreu amb resultats molt satisfactoris, ja que
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Xarxa viària bàsica de la ciutat de Barcelona. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona
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bateria que permet el funcionament del semàfor durant un temps encara que

Elements físics de gestió del trànsit

s’interrompi el subministrament elèctric.

A Barcelona existeixen 1.721 cruïlles semaforitzades, gestionades des de 55
centrals de regulació, hi ha 488 estacions detectores de trànsit i 88 panells

A més a més el sistema de control existent al Centre de Gestió de la

de senyalització variable, que permeten gestionar i informar de l’estat del

Mobilitat és flexible als canvis de demanda del trànsit. El sistema de control

trànsit o dels aparcaments als usuaris.

del Centre de Gestió, actualitza dinàmicament en temps real la informació
de trànsit en els panells i la web.

ELEMENTS DE GESTIÓ DEL TRÀNSIT
2007
Centrals de regulació
Cruïlles semaforitzades
Cruïlles centralitzades
Cruïlles leds (equipades amb SAI)
Cruïlles amb sem. per a invidents
Semàfors totals
Semàfors leds
Semàfors vianants invidents
Punts de control de "FOTO-ROJO"
Càmeres (fixes i móbils) gestió del trànsit
Senyals variables carrils (aspa/fletxa)
Senyals variables de codi
Panells informatius carrils reversibles
Panells informatius d'aparcaments
Panells informatius d'estat del trànsit
Carril multiús(m)
Carrils reversibles (kms)
Total estacions detectores
Estacions detectores (espires magnétiques)
Estacions detectores (infrarojos)
Estacions detectores (visió artificial)

50
1.646
1.219
269
332
35.597
9.063
2.669
10
139
48
53
17
12
41
4.750
3,5
334
303
29
2

2008
51
1.671
1.219
300
370
36.708
10.542
2.948
10
139
48
43
17
12
44
5.450
3,5
358
327
29
2

2009
50
1.702
1.249
542
440
38.346
14.331
3.673
10
160
48
33
17
10
58
5.450
3,5
356
325
29
2

2010
51
1.713
1.295
730
699
41.095
24.001
5.934
10
163
48
33
17
8
61
5.450
3,5
394
363
29
2

2011
%11/10
%11/07
55
7,8%
10,0%
1.721
0,5%
4,6%
1.489
15,0%
22,1%
1000
37,0%
271,7%
943
34,9%
184,0%
35.822 *
-12,8%
0,6%
21.038 *
-12,3%
132,1%
8.240
38,9%
208,7%
17
70,0%
70,0%
165
1,2%
18,7%
48
0,0%
0,0%
33
0,0%
-37,7%
17
0,0%
0,0%
8
0,0%
-33,3%
63
3,3%
53,7%
6.750
23,9%
42,1%
3,5
0,0%
0,0%
488
23,9%
46,1%
363
0,0%
19,8%
29
0,0%
0,0%
2
0,0%
0,0%

Els equips de visió artificial es basen en el tractament automàtic de les
imatges de càmeres de trànsit, mitjançant seguiment d’objectes i
identificació de comportaments diferenciats respecte al patró habitual. Les
utilitzacions actuals a la ciutat són:


Detecció Automàtica d’Incidents (DAI). Control de túnels.



Detecció d’infraccions semafòriques.



Lectura de matrícules: sistema automàtic infraccions semafòriques,
sistema automàtic infraccions velocitat, control d’accés, i control
accessos aparcaments.

* Al 2011 no es comptabilitzen els dispositius per a invidents com a semàfors.

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

Aparcament

Els semàfors de leds equipats amb SAI a les principals cruïlles suposen un salt
tecnològic i funcional. La tecnologia led redueix el consum en un 85%,

Tal com ja es fa esment a la introducció, l’aparcament és un instrument

incrementa la duració mitja de 8.000 a 100.000 hores, augmenta la fiabilitat,

fonamental en la gestió de la mobilitat. La ciutat de Barcelona en els últims

treballa a menor tensió, i té un manteniment més simple. La tecnologia SAI

anys ha experimentat una gran transformació en la situació de l’aparcament,

(Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) funciona amb un acumulador i una

fruit de dues grans actuacions:

205



Execució de successius programes d’aparcaments municipals.



Fluïdesa al centre de la ciutat



Implantació de l’Àrea Verda.



Confortabilitat al barri



Més espai per als vianants

Els programes d’aparcaments municipals s’han vingut implantant en els



Control de la indisciplina

darrers 30 anys, augmentant de forma important l’estoc de places



Major facilitat d'aparcament per als veïns

d’aparcament residencial. De fet, l’aparcament fora de calçada representa
ja el 78% de l’aparcament total de la ciutat, ja sigui en aparcaments de veïns

L’any 2012 l’Àrea Verda compta amb 22 zones i 50.000 places en explotació

o públics. Això ha permès recuperar espais d’aparcament de la calçada per a

operatives.

altres usos i regular l’oferta d’estacionament restant amb criteris de
mobilitat sostenible (Àrea Verda).
L’Àrea Verda es va implantar a Barcelona el maig de 2005 i s’emmarca dins
la política de mobilitat sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. És un
sistema d’ordenació integral de l’estacionament a la calçada que regula tant
les places verdes, com la zona blava, les places de càrrega i descàrrega, les
places de motos i altres reserves especials. Els seus objectius principals són:


Millorar la fluïdesa del trànsit.



Millorar la qualitat mediambiental (emissions de fums i sorolls).



Aconseguir una millor ordenació de l'espai públic.

Els estudis de mobilitat realitzats arran de la implantació de l’Àrea Verda
indiquen que aquest servei ha suposat una reducció de la circulació de
vehicles a les zones regulades. Els principals efectes d’aquesta mesura han
Àmbit de l’Àrea Verda. Font: BSM

estat els següents:
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Les dades d’oferta d’aparcament que es presenten a continuació tenen com

OFERTA PER TIPOLOGIES D’APARCAMENT

a àmbit el conjunt de la zona urbana compacta del municipi de Barcelona.

OFERTA A LA CALÇADA

No es té en compte el Parc Natural de Collserola i els barris del seu entorn
(11% en superfície).

NO REGULADA

REGULADA

- LLIURE

- ÀREA VERDA
PREFERENT

- LLIURE NOCTURN

OFERTA FORA DE LA CALÇADA

- ÀREA VERA
EXCLUSIVA

PÀRKINGS
MUNICIPALS

PÀRKINGS
PRIVATS

- PÀRKINGS PÚBLICS

- PÀRKINGS PÚBLICS

- PÀRKINGS DE VEÏNS

- PÀRKINGS DE VEÏNS
- PÀRKINGS RESERVATS

- ZONA BLAVA
- CÀRREGA I
DESCÀRREGA

SOLARS consolidats

- MOTOS
- ALTRES
RESERVES

Tipologia de places d’aparcament. Font: BSM

A

continuació

es

detallen

les

característiques

de

cada

tipologia

d’aparcament.


Lliure: Zona no regulada d’estacionament gratuït les 24 hores.



Lliure nocturn: Zona reservada o que funciona com a carril durant el
dia i a la nit s’habilita com a zona d’estacionament gratuïta.



Àrea Verda Preferent: Zona regulada d’ús preferent pel resident.
Horari: De dilluns a divendres (opcionalment també dissabtes) de 8 a

Àmbit analitzat per l’aparcament. Font: BSM

20h. Temps màxim permès: Residents tiquets d’un dia, una setmana,
La tipologia de places d’aparcament es pot separar en dos grans grups:

o un trimestre. No residents 1 o 2h. Tarifes: Residents 0,20€/dia o

aparcament en calçada i fora de calçada. Dins d’aquests grups, existeixen

0€. No residents entre 2,75 i 3,00 €/h.

diversos tipus d’oferta:



Àrea Verda Exclusiva: Zona regulada d’ús exclusiu pel resident.
Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 20h, o de 0 a 24h. Temps màxim
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permès: Tiquets d’un dia, una setmana, o un trimestre. Tarifes:

d’habitatge. Es troben sota vials, zones verdes, etc. (Subterrani o de

0,20€/dia o 0€.

superfície).


Àrea blava: Zona regulada de pagament durant unes hores
determinades, on és obligatori el tiquet de control horari. Horari: De

horària i normalment amb opció a lloguer o compra. S’acostumen a

dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 20h, opcionalment també

trobar sota edificis residencials i terciaris. (Subterrani o de

dissabtes, i/o diumenges i festius de 9 a 14h i/o 16 a 20h. Temps

superfície).


màxim permès: Entre 1 i 4h. Tarifes: Entre 1,08 i 2,50 €/hora.




Pàrking privat de veïns: Pàrking de pagament amb opció de lloguer

Càrrega i descàrrega: Zona regulada d’estacionament reservada

o compra, destinat als residents d’un o varis blocs d’habitatge. Es

durant un interval horari determinat per vehicles que realitzen

poden trobar sota un sol bloc d’habitatges o sota de varis blocs.

operacions de càrrega i descàrrega. Horari:De dilluns a divendres de

(Subterrani o de superfície). Un gual residencial és un pàrking que

8 a 20h o de 6 a 20h, opcionalment també dissabtes de 8 a 14h o de

pertany a un habitatge unifamiliar, no està associat a un bloc de

8 a 20h. Temps màxim permès: 30 minuts, amb disc horari. Tarifes:

pisos.


No s’aplica.


Pàrking privat públic: Pàrking de pagament, sempre amb tarifa

Pàrking reservat: Pàrking reservat exclusivament a certs segments

Motos: Zona d’estacionament gratuït a la calçada reservat a motos, i

de personal, com per exemple metges d’un hospital, treballadors

amb determinades excepcions a la vorera.

d’una oficina, etc. (Subterrani o de superfície).


Altres reserves (taxi, bus, reserves oficials, motos, etc.): Zona

Solar consolidat: Zona lliure habilitada per a l’estacionament de
vehicles (amb places senyalitzades).

d’estacionament reservada total o parcialment, durant un horari
determinat, per tipus de serveis o vehicles específics. Entre d’altres,




PMR (Places exclusives per a Persones amb Mobilitat Reduïda).

Oferta total

Pàrking municipal públic: Pàrking de pagament, sempre amb tarifa

A la ciutat de Barcelona, el darrer inventari exhaustiu d’aparcament va ser

horària i amb opció a lloguer o concessió, segons els casos.

realitzat el 2010. Totes les dades presentades a continuació corresponen a

S’acostumen a trobar sota vials, zones verdes o equipaments

aquest any. En alguns casos, quan s’ha disposat de la informació, es

municipals. (Subterrani o de superfície).

presenten dades actualitzades a 2011. També cal tenir en compte que en

Pàrking municipal de veïns: Pàrking de pagament amb opció de

analitzar sèries històriques, podem apreciar variacions importants en el 2010

lloguer o compra, destinat als residents d’un o varis blocs

respecte als anys anteriors, sobretot en aparcament lliure, no perquè hi hagi
hagut aquesta variació real, sinó per l’actualització de l’inventari en sí.
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Pel que fa només a turismes, de les 790.387 places, 640.527 són fora de
L’oferta total d’aparcament a Barcelona és de 920.440 places, el que suposa

calçada (81,0%), i 149.860 són en calçada (19,0%). La proporció de motos a la

un rati de 90 places/Ha. D’aquestes, 202.422 (22,0%) són en calçada, i

calçada és molt més gran (40,4% de l’oferta), mentre que solament un 59,6%

718.018 (78,0%) són fora de calçada. Si distingim per tipologia de vehicle,

se situa fora de calçada.

790.387 places són de turismes (85,9%) (77places/Ha), i 130.053 són de
motos (14,1%) (13places/Ha).

TURISMES
MOTOS
TOTAL

OFERTA TOTAL D'APARCAMENT A BARCELONA
EN CALÇADA
FORA CALÇADA
149.860
640.527
52.562
77.491
202.422
718.018

TOTAL
790.387
130.053
920.440

Font: BSM

Oferta total d'aparcament a Barcelona
700.000

640.527
PLACES/HA TOTALS

600.000

0 a 50 (27)
50 a 100 (58)
100 a 150 (68)
150 a 200 (41)
200 a 250 (21)
> 250 (18)
0
1
2

500.000
400.000

TURISMES

300.000
200.000
100.000

3

Kilometers

MOTOS
149.860

Distribució de l’oferta d’aparcament total a Barcelona (sense motos). Font: BSM

77.491

52.562

0
EN CALÇADA

La distribució territorial de l’aparcament a la ciutat de Barcelona no és

FORA CALÇADA

homogènia. Així, mentre en algunes zones de Sants, Les Corts, Sarrià i

Font: BSM

l’Eixample es depassen les 250 places/Ha, en moltes zones de Sant Martí,
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