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1. D’on venim? 
Venim d’un escenari en el que el grau d’execució dels plans d’infraestructures de 

transport per a la regió metropolitana en la dècada 2000 han estat ben minsos: 

• 35% al Pla Director d’Infraestructures (PDI) de la Generalitat via ATM relatiu a 

Metro, FGC, Tramvia, Bus i intercanviadors per al període 2001 (grau d’execució 

del 2010. (actualment valorat en 13.105,1 M€). 

• 13,5% al Pla de Rodalies del Ministeri de Foment, relatiu als trens de Rodalies i 

intercanviadors per al període 2008-2015 (actualment valorat en 4.000 M€) 

• 0% als soterraments acordats entre el Ministeri de Foment i els ajuntaments 

(valorats en 1.842,8 M€ entre Sagrera, Montcada, l’Hospitalet, Sant Feliu i 

Mollet).  

• Entre 2003 i 2018 els km de de la xarxa de metro han incrementat un 40,3% i les 

estacions en un 28,5%.  

En les inversions programades en nova infraestructura entre 2011 i 2020 encara hi ha 

previst invertir 8.838,10 M€. 

 

 

Fig.1. Inversions programades en nova infraestructura entre 2011 i 2020 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

Als darrers 30 anys les xarxes que més s’han estès han estat la xarxa viària d’alta 

capacitat i el ferrocarril d’alta velocitat. Són les infraestructures més lineals i menys 

urbanitzadores. Els plans de transport i d’infraestructura s’han centrat en les obres 

ferroviàries pesants i presenten un baix grau d’execució i la generació d’un gran deute. 
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El ferrocarril convencional (rodalies i mercaderies) ha quedat molt estancat. Per altra 

banda, el metro ha crescut més lentament pel seu elevat cost en un marc de 

finançament del transport públic a la baixa per part de l’Estat i de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

 

Fig.2. Evolució de l’oferta de xarxa d’infraestructures 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

Cal un canvi de tendències en la inversió en infraestructures de transport. S’ha de passar 

de la inversió en infraestructures viàries vers infraestructures de transport públic; i de la 

inversió ferroviària en alta velocitat vers la inversió en Rodalies. 

S’ha de construir a un model d’inversió ferroviària i de transport públic de superfície més 

eficaços. Disposem d’una Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de 

transport públic de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya 

(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mo

de=single&documentId=699864&language=ca_ES), però la Generalitat de Catalunya 

encara no ha desenvolupat ni aprovat el Reglament per a la seva execució. 

A més, cal prioritzar la millora del rendiment de les infraestructures ferroviàries 

existents amb unes estacions intermodals que connectin amb el territori (Estacions Via 

Vallès i les d’interconnexió metropolitana, xarxa de bus interurbana interconnectada 

amb les estacions ferroviàries, P&R amb models de gestió de bici (BiTiBi) i de transport 

a la demanda, Gestió de mobilitat de PAEs). 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=699864&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=699864&language=ca_ES
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En inversions de transport públic de superfície cal prioritzar la millora dels grans eixos 

viaris amb la introducció de carrils BRT que connectin les xarxes urbanes i interurbanes 

de bus per crear una xarxa metropolitana de bus competitiva. 

I sobre aquesta base, urbanitzar en el marc d’una estructura d’una mobilitat sostenible: 

potenciar centralitats ferroviàries com a centres de serveis i d’activitat econòmica i 

d’habitatge social en el salt de Barcelona al conurbat metropolità. 

 

Fig. 3. Noves nodalitats territorials i potencials plans urbanístics nodals. 
Font: AMB-Àrea de Planificació Estratègica, Nodalitats metropolitanes (2018b) 

 

2. Per un nou model de mobilitat metropolitana sostenible 
Per a fer una transició cap a la mobilitat sostenible cal un nou model metropolità. D’una 

banda cal un relat metropolità que parteixi del món local i de l’altra, una acció 

coordinada de tots els ajuntaments metropolitans en les seves demandes a escala de 

Catalunya (ATM) i de l’Estat (Ministeri de Foment, ADIF i RENFE-Rodalies). Aquest model 

s’hauria de concretar en els següents eixos:  

· Una mobilitat més equitativa, amb menys diferències entre les persones que viuen a 

prop o lluny dels centres urbans y més adaptada a les necessitats de les persones i les 

seves necessitats. 

· Una mobilitat més eficient, que prioritzi els sistemes amb menys consum energètic i 

menys impacte sobre les persones: el transport públic col·lectiu, el ferrocarril, el mode 

a peu i la bicicleta i alhora que limiti la presència del vehicle privat amb una política 

d’extensió de zones regulades a l’espai públic de tot el conurbat i una política decidida 
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de Park&Ride i de transport a la demanda en àrees de baixa densitat. L’oferta i la gestió 

del transport públic, la bicicleta i l’aparcament han de ser amb perspectiva 

metropolitana. 

· Una mobilitat més saludable i que afronti el canvi climàtic, que faciliti la implantació 

de la Zona de Baixes Emissions i sigui coherent amb la Zona de Protecció Especial i que 

prevegi en un futur proper una taxa de congestió si volem complir els acords de Paris de 

Lluita contra el Canvi Climàtic. 

· Una mobilitat més sostenible econòmicament, que doni més resultats tenint en 

compte les limitacions del pressupost i dels terminis temporals i que s’ha de basar 

necessàriament en una nova política metropolitana d’abonaments i de tributs. 

 

3. Una mobilitat sostenible exigeix restringir els desplaçaments 

en Vehicle Privat 
L’ADN d’una mobilitat sostenible és el seu repartiment modal. Una mobilitat sostenible 

és aquella que maximitza els trajecte a peu, en bicicleta i en transport públic. Només allí 

on no hi arriben aquests modes s’utilitza el recurs de l’automòbil de forma combinada 

amb els altres modes a través de la intermodalitat. Els trajectes a peu i en bicicleta 

corresponen a trajectes de proximitat que s’han de promocionar a través d’una 

urbanització que promocioni aquests modes des de polítiques de mobilitat municipals. 

Els trajectes de connexió i de grans distàncies han d’estar assegurats pels modes 

mecanitzats, és a dir, per una gestió a escala metropolitana. Per a un predomini de la 

mobilitat sostenible a aquesta escala cal una bona promoció del transport públic i una 

restricció del vehicle privat.  

El vehicle privat genera congestió perquè ocupa molt d’espai per viatger transportat, és 

el mode menys eficaç de transport. La tecnologia no soluciona ni solucionarà el 

problema en les zones més denses. Tal sols ho farà en aquells territoris menys densos 

(Polígons d’activitats econòmiques i àrees residencials de baixa densitat) i de les 

necessitats d’intermodalitat. 

Per tant, cal una política activa que es basi en una reducció activa del trànsit on les 

mesures de reducció són: 

• Restricció física 

• Restricció fiscal 

• Restricció tecnològica 

• Gestió de la mobilitat 

En aquest sentit caldrà: 

• una política de parking metropolitana 

• una política de restricció de vehicles contaminants i generadors de CO2 
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• la formalització d’una xarxa metropolitana de bus integrada i llegible que 

permeti visualitzar els trajectes entre cada parell de punts de l’àrea 

metropolitana de forma competitiva al vehicle privat. 

• Implantar un programa transversal, ajuntaments, ATM, AMB i privats, per a 

l’impuls de la mobilitat sostenible als centres de treball. 

• la promoció de gestors mobilitat en polígons d’activitat econòmica 

• l’organització de transport a la demanda en territoris de baixa densitat on el 

transport públic no hi arriba eficaçment.  

• la promoció la intermodalitat:  

o a peu/bicicleta-transport públic 

o vehicle privat-transport públic.  

• Un gestor de mobilitat  

Es sobre la base d’una bona oferta dels modes sostenibles, la caracterització dels fluxos 

de mobilitat, els  impactes que aquest generin al territori i de la restricció del vehicle 

privat que podrem tendir vers una mobilitat sostenible, equitativa i saludable. 

 

4. La construcció d’una estratègia metropolitana per a una 

mobilitat sostenible  

4.1. El context dels planejaments vigents i la seva incidència en la transició a la 

mobilitat sostenible 
El plantejament general per a una estratègia metropolitana per a una mobilitat 

sostenible és que si no hi ha un plantejament metropolità no és possible una mobilitat 

sostenible i que hem d’aconseguir un sistema combinat de restricció del vehicle privat i 

millora associada d’oferta dels modes de transport sostenible per tal d’assegurar un 

traspàs del vehicle privat als modes més sostenibles de forma quantificada en el que es 

concreten les mesures a prendre pels objectius perseguits.  

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 planteja reduccions de trànsit entre 

un 15% i un 22% segons la composició del parc mòbil i el grau d’exigència de qualitat de 

l’aire (límits UE o límits OMS). En aquest pla es van plantejar de forma adequada els 

objectius però no els instruments. 

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana de l’AMB és un conjunt de mesures sectorials i 

dels municipis. El Pla agrupa un centener de mesures que caldrà prioritzar. 

 

4.2. Una estratègia diferència entre conurbat i segona corona 
Per a una gestió de la mobilitat sostenible cal una estratègia metropolitana i un relat 

que permeti prioritzar polítiques metropolitanes. Si es vol aconseguir una reducció del 

vehicle privat cal poder donar respostes a tres àmbits de relació: les relacions de 

mobilitat dins de l’àmbit conurbat; les relacions entre la primera i la segona corona; i les 

relacions entre l’AMB i l’exterior de l’AMB. 
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Per aconseguir això s’haurà de delimitar diferents territoris per establir polítiques 

diferenciades.  

En aquest plantejament es proposa definir com a zones estratègiques les següents: 

• Zona Interior de Rondes 

• Zona Conurbat Urbà Metropolità 

• Àmbit Competencial AMB 

• Àmbit Zona Protecció Especial Mollet Granollers 

• Àmbit Zona Protecció Especial Sabadell Terrassa 

 

Fig.4. Àmbits competencials i d’intervenció en mobilitat de qualitat de l’aire  

a la regió metropolitana de Barcelona 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

L’aplicació d’aquests criteris ens porta a prioritzar les següents actuacions: 

• Integracions urbanístiques lligades a projectes de nous nodes ferroviaris de 

major 

• Intervenció prioritària en centralitats metropolitanes més estratègiques 

(Torrassa, Montcada, Barberà-Riu Sec-Baricentro, Glòries-Clot) 
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• Integracions urbanístiques al llarg d’eixos de transport públic (bus C-31 Badalona 

i bus C-245 Sant Boi-Viladecans-Gavà-Castelldefels) 

• Renovacions urbanes al voltant de nodes ferroviaris privilegiats del conurbat 

(Sant Adrià-Tres Xemeneies, El Prat, Cornellà, Sant Feliu) 

• Finalització de línia 9 i promoció urbanística al seu voltant 

 

 

Fig.5. Xarxa d’intercanviadors a planificar en l’àmbit de l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

Cal apostar per un vincle estret entre les propostes del PDU sobre transformacions 

urbanístiques al voltant de nodes i eixos de transport (nodalitats ferroviàries i eixos de 

bus i tramvia) potenciats al PMM-AMB. 

En aquest escenari l’estratègia metropolitana d’una transició vers una mobilitat i 

urbanismes sostenibles seria apostar per: 

• Ajudar al salt d’una Barcelona central a un conurbat metropolità 

• Prioritzar intervencions en els territoris amb mes pobresa 

• Potenciar unes àrees de nova centralitat associades a la nova accessibilitat de les 

millores ferroviàries. 

• Potenciar els nodes d’activitats econòmica productiva que s’erigeixen en nodes 

d’innovació social i econòmica.  

En l’escenari de relacions de mobilitat dins del conurbat és fonamental una política de 

desenvolupament d’una banda, d’una bona interrelació entre la xarxa de Rodalies i 

Metro i la xarxa de bus metropolitana, i per altra banda potenciar la xarxa de vianants i 

de bicicletes per aconseguir potenciar trajectes de proximitat (500m -2-3 km) i de la 
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intermodalitat entre els modes mecanitzats i el anar a peu i en bicicleta. En qualsevol 

cas cal assegurar que la xarxa de relacions en modes de transport sostenibles siguin 

competitius amb els trajectes en vehicle privat que han d’assegurar aparcament en 

origen i destinació. 

Un cop assegurat que les relacions amb modes de transport sostenibles són 

competitives cal començar a treballar mecanismes de restricció del vehicle privat en 

l’àmbit del conurbat. 

 

4.3. La quantificació de les necessitats d’oferta per a un traspàs modal del 

vehicle privat als modes de transport sostenible 
Si s’analitza l’àmbit del conurbat metropolità es constata una dada molt significativa: el 

69% del trànsit privat de BCN és dels seus barris o d’enllaç amb St. Feliu, St. Just Desvern, 

St. Joan Despí, Esplugues, Cornellà, l’Hospitalet, el Prat, Sta. Coloma, Badalona i St. Adrià. 

El 31% del trànsit restant prové de ciutats sense metro ni tram, on caldria reforçar el 

sistema de rodalies i d’autobusos interurbans i metropolitans. Per tant, el 69% del trànsit 

en vehicle privat que trepitja Barcelona es pot considerar que té alternatives 

competitives amb metro, tramvia i bus, a més de la bicicleta. 

 

Fig.6. Àmbits prioritari de gestió de mobilitat en el conurbat de Barcelona 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

Si s’estén una política combinada de restricció de parking i millora del transport públic 

al conjunt del conurbat metropolità de Barcelona (de El Prat de Llobregat i Sant Feliu de 

Llobregat fins a Santa Coloma de Gramenet i Barcelona) es podrien obtenir resultats 

similars als que va obtenir Barcelona en el seu moment.  

Seguint el plantejament del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona de reducció del vehicle 

privat en un 20%, però quantificant realment les mesures i els seus efectes, considerem 

que el Pla de Metropolità de Mobilitat Urbana de l’AMB en redacció (PMMU AMB) 

hauria de considerar un escenari de referència de reducció del 20% de la mobilitat en 
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VP i el seu impacte sobre Consums Energètics i sobre Contaminació. Es tracta en 

definitiva d’avaluar quines són les accions més estratègiques i no quedar-se en un llistat 

de mesures sense priorització. Ens assembla que un objectiu de reducció del 20% es 

assumible però caldrà fer un seguiment i una avaluació real de les mesures a prendre. 

 

 

Fig.7. Estratègia quantificada de reducció del 20% del vehicle privat i traspàs al 

transport públic a l’àmbit de l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 
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Si es pren aquesta hipòtesi de considerar una reducció del 20% del trànsit privat (cotxe 

i moto) a traspassar cap al transport públic implicaria un traspàs de 364.400 nous 

viatges-usuari (164.200 (Barcelona)+88.800 (Resta Conurbat)) +111.400 (AMB-

Conurbat). 

 

Fig.8. Implicació de nombre de viatges a traspassar del vehicle privat al transport 

públic per territoris  
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

Si actualitzem aquesta dades per a la EMEF de 2018, les dades de desplaçaments són els 

que es mostren a la taula següent.  

 

Al aplicar el 20% de reducció de desplaçaments en vehicle privat, les dades de necessitat 

de traspàs de modes, segons interns a Barcelona, Connexió 1a corona i 2a corona 

d’aquesta manera. 

 

Si es pren aquesta hipòtesi de considerar una reducció del 20% del trànsit privat (cotxe 

i moto) a traspassar cap al transport públic implicaria un traspàs de 314.619 amb, dades 

de la EMEF de 2018, de nous viatges-usuari. 

A continuació s’avaluen els viatges previstos per cada millora de transport planificada a 

partir dels estudis ja realitzats. Sobre aquesta base es considera un percentatge que es 

possible capturar al vehicle privat. D’aquesta forma es pot avaluar la factibilitat 

quantificada de l’objectiu de reducció del 20% del vehicle privat. 

Interns Barcelona Connexio 1a Corona 2a corona

Mobilitat activa 2.709.072 68.768 0

Transport públic 1.467.727 566.271 412.432

Vehicle privat 719.356 457.736 396.004

Dades EMEF 2018

↑ 20% 143.871 91.547 79.201
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Avaluació dels viatges generats amb les mesures de millora del transport públic en 

l’àmbit del conurbat.  

Estimació de Demanda Total de mesures del transport públic (en dia feiner) 

· Connexió tramvies (estudiat PDI, Aj. BCN):     117.000 v/dia  

· Metro L10 a la Zona Franca (estimat):      25.000 v/dia  

· Pas directe del tramvia per Laureà Miró (estudiat PDI):      4.600 v/dia  

· Connexió trams metro L9-L10 (estudiat PDI):  150.000 v/dia 

Total Nous Projectes Ferroviaris en el conurbat:   190.600 v/dia  

 

Avaluació dels viatges generats amb les mesures de millora del transport públic en 

l’àmbit més enllà del conurbat 

Les demandes dels projectes ferroviaris més enllà del conurbat queden mes difusos. 

· Total de nous serveis de bus:      a determinar 

· Recuperació de demanda màxima de Rodalies de 2009:      56.000 v/dia 

· Nova demanda a captar per millores a FGC  

  (extensió a Sabadell i Terrassa) i bus interurbà  

(els perllongaments de FGC a Sabadell i Terrassa han  

representat increments importants (+50-60%) :    a determinar 

· Noves places de Park&Ride cotxe:        10.800 v/dia 

· Noves places de Park & Ride bici (BITIVI):     a determinar 

 

Efectes de traspàs modal del vehicle privat al transport públic en el conurbat 

Estimació de la captació al vehicle privat amb mesures de transport públic (en dia feiner) 

· 20% a la connexió dels tramvies:     23.400 

· 30% al Metro a la Zona Franca:          7.500 

· 40% al tramvia de Laureà Miró:          1.840 

· 30% a la connexió L9-L10:      30.000 

Total captació de VP del nous projectes  

ferroviaris en el conurbat:      62.740 
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TOTAL A CAPTAR PER NOUS SERVEIS DE BUS I INC. DEMANDA SOBRE XARXA ACTUAL: 

164.200 (captació trajectes interns BCN) + 88.800 (captació trajectes entre BCN i 

conurbat) - 62.740 (captació per millores transport públic en el conurbat)  = 190.260 

D’aquesta primera aproximació es constata que quedarien al voltant de 190.260 viatges 

a capturar. Aquests desplaçaments han de venir pels efectes de la nova xarxa de bus 

metropolitana, la xarxa de bicicletes i els trajectes a peu en els nuclis urbans. 

En dades de 2018 aquesta xifra es rebaixa 173.278 viatges. 

La introducció de la Nova Xarxa de Bus a Barcelona permet considerar capturar una part 

significativa (aprox. 100.000 v/dia). L’altra part ha de provenir de la millora de la xarxa 

metropolitana de bus i de la introducció d’una xarxa de bicicleta (90.000). 
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Efectes de traspàs modal del vehicle privat al transport públic mes enllà del conurbat  

· 70% de la demanda màxima de Rodalies de 2009:   39.200 

· 100% de noves places de Park&Ride cotxe:    10.800  

Total captació de VP de les mesures fora del conurbat:   50.000. 

TOTAL CAPTACIÓ D’ALTRES MILLORES: 111.400 - 50.000 = 61.400 

En l’àmbit de fora del conurbat quedarien al voltant de 61.400 viatges a capturar.  

Aquests han de venir pels efectes de la millora del Pla de Rodalies (cal avaluar la part 

que es preveu d’increment de 400.000 a 600.000 clients entre 2019 i 2028) i de les 

polítiques de Park&Ride, dels sistemes de transport a la demanda en àrees de Polígons 

d’Activitat Econòmica (PAEs) i de les Urbanitzacions de baixa densitat, així com de la 

xarxa de bicicletes combinada amb la intermodalitat amb la xarxa ferroviària. 

Si recollim les grans inversions previstes actualment en transport públic ferroviari i amb 

Park&Rides observem que no s’absorbeixen les necessitats de traspàs modal si 

considerem únicament la intermodalitat VP/TP. Els P&R de vehicle privat-TP tenen una 

capacitat molt reduïda (10.800 v/d). En aquest sentit cal desenvolupar programes 

d’intermodalitat Bicicleta/TP (com el programa BiTiBi) i Transport a la Demanda/TP. 

Si avaluem potencials traspassos és posa en evidència que en l’espai conurbat el repte 

passa per implementar una xarxa metropolitana de bus que desenvolupi la línia iniciada 

amb la Nova Xarxa de Bus al municipi de Barcelona. Per a fer això caldrà una integració 

de les xarxes de TMB, antiga EMT i les línies de Transports de la Generalitat en l’àmbit 

de l’AMB amb una visió ambiciosa i efectiva, així com les millores del Pla de Rodalies 

(2019-2028) que poden assumir perfectament una part majoritària dels 190.000 viatges. 

La resta ha de venir donada per l’oferta de la bicicleta metropolitana i les ofertes de 

transport a la demanda en aquelles zones menys denses. 

Pel que fa a les àrees que van més enllà del conurbat serà essencial el treball per a 

desenvolupar ofertes d’intermodalitat bicicleta/TP i Transport a la Demanda/TP. De fet 

cal apostar per: 

• una promoció de gestors mobilitat en polígons d’activitat econòmica 

• l’organització de transport a la demanda en territoris de baixa densitat on el 

transport públic no hi arriba eficaçment.  

• Una promoció la intermodalitat:  

o a peu/bicicleta-transport públic 

o vehicle privat-transport públic.  

• L’accés a la mobilitat sostenible a la feina 
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5. Mesures de restricció del VP 

5.1. Avaluació de les previsions de reducció de contaminació i de CO2. 
L’Estudi Ambiental Estratègic del PMMU (2019-2024) ha permès fer una avaluació 

quantificada de l’impacte de les mesures del Pla. S’ha considerat un escenari tendencial 

i tres escenaris per tal d’avaluar el grau d’impacte de les mesures considerades. 

 

 

 

 

Fig.9. Mesures del PMMU de l’AMB i avaluació del seu impacte en la reducció de 

contaminació  i de CO2. Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

De l’anàlisi dels impactes dels diferents escenaris es constata en primer lloc que hi ha 

hagut una reducció del CO2 però que ha anat associat principalment a la disminució de 

l’activitat econòmica pels efectes de la crisi del 2008. I que amb la represa econòmica hi 

torna a haver un increment de la contaminació. L’Estudi es proposa que en una primera 

etapa (fins el 2024) es canviï la inèrcia de creixement de la contaminació i, a partir de 
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2024 cal atacar la reducció de CO2 fins acomplir els acords de Paris del 30% de reducció 

respecte 2005. 

  
Fig.10. Evolució prevista de les emissions de CO2.  

Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

Queda clar que si no hi ha un pla amb accions combinades de restricció del vehicle privat 

no es podran acomplir els objectius de l'Acord de Paris sobre CO2. En qualsevol cas 

caldrà taxar el vehicle privat. La pregunta es com?. Les mesures de restricció del vehicle 

privat s’han d’anar construint. 

Es prendran com a referents l’experiència que es va portar a terme al municipi de 

Barcelona (2006) on es van introduir les Àrees Verdes per a Residents que van permetre 

reduir un 10% el transit (67.000 vehicles diaris menys) en els barris on es va implementar 

http://www.laxarxa.com/altres/noticia/l-area-verda-de-barcelona-permet-reduir-un-

10-per-cent-el-transit-al-centre-de-la-ciutat 

i tota una sèrie d’experiències, desenvolupades en aquests darrers anys, de ciutats que 

implementen taxes de congestió associades a la millora de l’oferta de transport públic 

de superfície. (Londres, Estocolm, Milà). 

Hi ha tres camins alhora paral·lels i progressius: 

• Zona de Baixes Emissions. 

• Regularitzar totes les places de parking a l'espai públic del conurbat (passar a 

zona verda, zona blava i zona C/D). 

• Implementació d’una taxa de congestió 

Aquestes mesures s’han d’implementar de forma progressiva i complementària però 

caldrà construir un full de ruta per tal d’avaluar els efectes en la disminució de 

contaminació i de CO2. 

 

http://www.laxarxa.com/altres/noticia/l-area-verda-de-barcelona-permet-reduir-un-10-per-cent-el-transit-al-centre-de-la-ciutat
http://www.laxarxa.com/altres/noticia/l-area-verda-de-barcelona-permet-reduir-un-10-per-cent-el-transit-al-centre-de-la-ciutat
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5.2. Limitar l’entrada de vehicles segons tinguin  vinyetes ecològiques a 

l’àmbit de rondes (ZBE) 
La Zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 

km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes on es restringeix 

progressivament la circulació de vehicles més contaminants per vetllar per la qualitat de 

l’aire respirable i garantir el dret a la salut a la ciutat. La Zona de baixes emissions de 

l’àmbit Rondes de Barcelona correspon als límits territorials establerts dins la Ronda de 

Dalt i la Ronda Litoral, i engloba els municipis de Barcelona (a excepció de la Zona Franca 

- Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), L’Hospitalet de Llobregat i 

parts dels municipis limítrofs amb les rondes: Esplugues de Llobregat, Cornellà de 

Llobregat i Sant Adrià de Besòs. 

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/afectacions-la-mobilitat/que-es-la-

zona-de-baixes-emissions-de-barcelona 

 

 

 

Fig.11. Àmbit territorial d’implementació de la Zona de Baixes Emissions a l’AMB 
Font: Ajuntament de Barcelona 

A partir de l'1 de gener del 2020 es restringirà l'accés a la ZBE a totes les tipologies de 

vehicles a motor sense el dispositiu ambiental. Les excepcions seran per als vehicles de 

persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències i serveis assistencials. L'horari 

d'aplicació serà els dies laborables, de dilluns a divendres, de les set del matí a les vuit 

del vespre. La circulació serà lliure les nits, els caps de setmana i els festius. 

El sistema de control d'aquesta mesura estarà format per un sistema de càmeres amb 

un sistema de reconeixement automàtic de matrícules. Inicialment hi haurà 78 càmeres 

a Barcelona, que s'afegeixen a les 60 càmeres dels altres municipis de la ZBE i que es 

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/afectacions-la-mobilitat/que-es-la-zona-de-baixes-emissions-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/afectacions-la-mobilitat/que-es-la-zona-de-baixes-emissions-de-barcelona
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podria ampliar fins a 160. Aquestes càmeres estaran ubicades en punts interiors del ZBE, 

incloses les sortides de les rondes. 

Amb aquesta mesura el consistori calcula que es reduirà la contaminació de l'aire un 

15%, amb variacions segons el contaminant, a les zones amb més trànsit i que la millora 

per la salut dels ciutadans serà immediata. Aquesta mesura considera afectar en una 

primera etapa a 50.000 vehicles, i en una segona fase fins a 150.000 vehicles. L’objectiu 

és intervenir sobre el 20% de vehicles que representen el 40% de la contaminació. 

Però en qualsevol cas aquesta mesura és insuficient si no hi ha reducció del vehicle 

privat, ja que es considera que al voltant d’un 40-50% de la contaminació ambiental 

correspon a les partícules que es desprenen de les rodes i els frens. Per tal d’aconseguir 

aquesta reducció caldrà combinar la introducció del peatge de congestió i les mesures 

de reducció de l’aparcament en via pública. 

 

5.3.Limitar el Vehicle privat a través d’una política de parking en la que 

qualsevol plaça de pàrquing a l’espai públic ha d’estar regulada en l’àmbit del 

Conurbat Urbà Metropolità 
 

Es considera que en aquesta àrea l’oferta de metro/tramvia/bus i les seva intermodalitat 

amb els altres modes és competitiva amb el vehicle privat. Es proposa que com a política 

general s’incorpori de forma extensiva les places verdes per a residents a tots els 

municipis del conurbat. 

 

Fig.12. Oferta de places d’aparcament regulat per municipis de l’AMB i en l’àmbit del 

municipi de Barcelona 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 
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Cal avançar en regularitzar places espai públic. En aquest sentit cal assenyalar que l'AMB 

posa en marxa l'App AMB Aparcament Metropolità per als municipis de la metròpolis 

de Barcelona gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona que ofereix el 

coneixement de BSM. El servei, que s'ha creat gràcies a un conveni entre l'Ajuntament 

de Barcelona, BSM, l'AMB i AMB Informació, facilita a l'usuari una única eina de gestió i 

pagament dels estacionaments de vehicles en zones regulades en l'àmbit metropolità. 

Està disponible inicialment a cinc municipis metropolitans, amb més de 50.000 places 

d'aparcament de zones regulades. Amb una política de regulació de totes les places 

d’espai públic del conurbat de l’AMB i s'estendrà progressivament a la resta de la 

metròpolis de Barcelona (http://www.amb.cat/web/amb/actualitat/sala-de-

premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/7539453/11696 ). 

Si es desenvolupés el control de totes les places d’aparcament vers a places regulades 

(Zona Blava, Zona Verda, C/D) de l’espai públic de tots els municipis del conurbat, es 

podrien aconseguir reduccions similars (10% de reducció) o del mateix ordre de 

magnitud que les que ha aconseguit el municipi de Barcelona, al qual cal també estendre 

les places regulades al conjunt del seu municipi. 

Aquesta regulació caldria fer-la extensiva a altres vehicles de combustió, com motos i 

motocicletes. El 20% de la mobilitat en vehicle privat es fa en moto (el 38% a Barcelona), i 

suposa un tret molt característic del nostre model i que, malgrat la crisi, ha continuat creixent. 

Aquests desplaçaments tenen un fort caràcter urbà (el 81% tenen com a origen o destinació 

Barcelona), hi ha una certa tendència ser menys autocontinguts i incrementar la seva distància 

i pot conformar-se com un mitjà de transport de dimensió més metropolitana.   

 

 

5.4.Desenvolupar un sistema de taxa de congestió del vehicle privat (una versió 

adaptada a partir de les experiències de congestion charge de Estocolm o de 

Milà)  
Aquests mesura és potser la mes complexa. En qualsevol cas aquesta mesura podrà 

aprofitar la xarxa de càmeres que s’hauran instal·lat per la mesura de ZBE. No obstant, 

cal, en primer lloc, elaborar la maquinaria per introduir la taxa de congestió, que implica 

disposar de dades de com es desplacen els vehicles (Matrius Origen/Destí) i d’un graf 

amb tots els modes, així com una avaluació de les poblacions més afectades (per 

Origen/Destinació i per motius de desplaçament. En aquests moments no existeixen 

aquestes dades i estan compartimentades entre tres institucions (Ajuntament de 

Barcelona, AMB i ATM). Per això mateix cal preveure la seva preparació (2-3 anys) i 

acords institucionals (Barcelona, AMB, Generalitat de Catalunya (ATM de la RMB). En 

aquest sentit cal assenyalar el potencial aprofitament del projecte europeu EIT Urban 

Mobility centrat en la innovació oberta al servei de la mobilitat urbana europea del 

futur. L’European Institute of Innovation & Technology (EIT), és una iniciativa europea 

que recolza a innovadors i emprenedors per desenvolupar solucions en diverses àrees 

que responguin a reptes socials i que generin creixement i treball qualificat. L’EIT està 

http://www.amb.cat/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/7539453/11696
http://www.amb.cat/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/7539453/11696
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integrat en el programa europeu de recerca Horizon 2020 de la Comissió Europea que 

s’organitza pel Knowledege and Innovation Communities (KICs). En aquest marc és 

poden generar les bases de dades de mobilitat i les apps associades a la gestió de la taxa 

de congestió. 

En segon lloc cal elaborar un Pla Renove de vehicles de mercaderies pels autònoms amb 

mes manca de recursos per canvi de vehicle, i iniciar una política de gestió i control de 

de l’ús de l’espai públic per part de les plataformes logístiques i de les empreses que en 

fan servei (Amazon, e-Commerce, empreses de supermercats, etc). 

En tercer lloc, cal implementar un pla de justícia social en mobilitat que asseguri l'accés 

a la mobilitat sostenible de forma competitiva d'aquella població amb menys recursos 

que ha d'incloure millora de política tarifaria. 

 

 

Fig.13. Àmbit i cost horari de la implantació de la taxa de congestió a Estocolm 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la  Mobilitat Sostenible de l’AMB 

En qualsevol cas, experiències com la de Congestion Charge de Estocolm demostren que 

es possible reduir la presència del vehicle privat (20-30%) i que a més els recursos 

captats es poden destinar a la implementació d’una xarxa metropolitana de transport 

públic competitiva. 

 

5.5.Establir una política de Park&Ride potent amb centres a Castelldefels, 

Montgat, Barberà-Baricentro i Sant Andreu, que s’adjunta a una extensió dels 

Park&Ride d’estacions  de ferrocarrils per a vehicles . 
 

Aquesta és una de les mesures mes reivindicades. No obstant, la capacitat dels 

Park&Rides per vehicle privat es reduïda (10.000 places). Malgrat tot, és important 

proposar una oferta de P&R a l’entrada de l’àmbit AMB que tingui una bona tarificació 
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pels trajectes que vinguin de fora de l’àmbit AMB i estiguin disposats a circular per 

l’àmbit AMB en transport públic en el seu interior. És per això que es preveuen P&R a 

les entrades de l’AMB a Castelldefels, Sant Andreu de la Barca, Barberà del Vallès 

(Baricentro) i a Montgat en la xarxa de Rodalies RENFE i de Quatre Camins i Sant Joan 

de FGC. 

 

 

 

 

 
 

Fig.14. Propostes de Park&Rides en les fronteres de l’àmbit metropolita de l’AMB 
Font: AMB, Àrea Transports i Mobilitat 

 

5.6.Establir una política de Park&Ride segons el model BitiBi per a Bicicletes a 

l’Àmbit de l’AMB. 
 

Donada la poca capacitat d’espai de P&R amb vehicle privat, es essencial promoure P&R 

amb bicicletes a les estacions ferroviàries. És per això que cal anar desenvolupant un 

programa de tarificació de P&R que combini bicicleta i transport públic segons un model 

integrat d’aparcaments d’intercanvi. Aquest model ha d’aprofitar l’experiència pilot del 

Projecte europeu BiTiBi que s’ha implementat a les estacions de Sant Cugat i de Sant Boi 

de Llobregat i que caldria estendre a la resta d’estacions ferroviàries amb teixits de baixa 

densitat al seu voltant. 
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Fig.15. Mesures del PMMU de l’AMB. Implantació d’un model integrat  

d’aparcament d’intercanvi 
Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

 

Fig.16. Experiència pilot del projecte europeu BiTiBi d’intermodalitat aplicat als 

municipis de Sant Cugat i Sant Boi de Llobregat 
Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

 

5.7. Implementació d’un sistema de tarificació que fidelitzi l’usuari de transport 

en modes sostenibles 
 

Programa de fidelització dels passatgers amb abonaments ambientals (T-Ambiental) 

basats en tarifes planes econòmiques -o incloses a la matrícula dels estudis o a les 

nòmines laborals-, així com l’eliminació de barreres zonals. La PTP proposa des de l’any 
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2012 un bitllet mensual de viatges il·limitats que surti a compte a partir de 40 viatges 

respecte una T-10. 

Mentre la targeta sense contacte T-Mobilitat no sigui una realitat, i com a model 

inspirador de la futura tarificació d’aquest nou suport de validació, s’hauria de proposar 

un nou abonament que despenalitzés el salt de zones i fes el transport públic 

econòmicament sempre competitiu respecte el vehicle privat. En aquest sentit, un bon 

referent és l’abonament anual de Viena, per 365 € (un euro al dia). 

 

Caldria implementar una tarifa plana multizonal vinculat a un carnet amb dret a 

descomptes, i que tindria un cost mensual de 50 € per a tres zones i un cost de 100€ per 

a sis zones.  

Per fidelitzar els usuaris del transport públic amb un criteri ambiental i social, es 

proposen les següents mesures aplicades en d’altres ciutats europees: 

• Establir el concepte de tarifa plana a partir dels 40 viatges mensuals (nombre de 

viatges de fer anada i tornada en els 20 dies feiners) a totes les zones. Aquesta 

targeta suprimiria la T-50/30 i possiblement també la T-10 anual i seria el canvi 

més fonamental del sistema actual. Nombroses ciutats europees segueixen 

aquest criteri per generalitzar l’ús dels abonaments. 

• Incorporar la demanda de dissabtes i festius, amb menor presència del transport 

públic, a partir de dues estratègies:  

o Concepte “viatges a cost zero en dissabtes i festius”, ja que la targeta ja 

s’amortitza únicament amb els viatges que generalment es fan per 

mobilitat obligada en dia feiner (40 viatges). 

o Captació dels viatges en grup en cap de setmana a partir de descomptes 

5×1. Actualment l’ús del transport públic decreix en dissabtes i festius fins 

i tot per part dels usuaris habituals, especialment quan es tracta de 

viatges en grup on els costos del vehicle privat es poden dividir entre 2, 

3, 4 o 5 ocupants, essent més econòmics que els títols de transport. 

Aquest és el principi inspirador del “Länderticket” alemany. 

• Reduir l’efecte de les fronteres zonals, establint dues macrozones, una que 

conformaria les zones 1, 2 i 3; i una segona que conformaria les zones 4, 5 i 6. La 

reducció dels salts de zona també es podria aconseguir amb un sistema de 6 

zones, com l’actual, però amb unes àmplies transicions de doble zonificació entre 

totes elles. 

• Fidelitzar els usuaris fins i tot quan no fan desplaçaments habituals, garantint als 

portadors d’una tarjeta (T-Ambiental) d’un descompte equivalent al preu per 

viatge de la T-10 sobre tots els bitllets senzills (integrats o no) 

• Integració d’altres formes de mobilitat sostenible alternatives a l’ús individual 

del cotxe, com el carsharing, el Bicing o el Bicibox. 
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6. Mesures de millora del transport ferroviari 

6.1.Una estratègia per les millores del sistema ferroviari metropolità  
Cal una visió de conjunt dels diferents sistemes ferroviaris mes enllà de les companyies 

que les gestionen. 

Si s’analitzen els trams més saturats de la xarxa ferroviària només ho estan en hora 

punta. Poden tractar-se amb increments de capacitat i amb línies alternatives d’alta 

capacitat. 

Si es comparen els tres serveis amb la infraestructura existent (TMB, FGC i Rodalies-

RENFE) es constata que mentre FGC ja ha arribat gairebé al 100% de la seva capacitat, 

TMB i Rodalies-RENFE tenen uns potencials de creixement significatius. 

 

 

Fig.17. Capacitat actual i potencials de creixement de l’oferta ferroviària 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

En el cas de TMB la introducció de cotxeres intermitges dels trams centrals han de 

permetre assumir aquets col·lapse en hora punta. Per això cal una inversió significativa 

d’uns 100 M€ que permetrà unes millores que se situen entre un 14-41% dels fluxos 

actuals. 
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Fig.18. Trams mes carregats de la xarxa de metro i tramvies 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

En una perspectiva metropolitana es constata que la sobrecàrrega del tronc de FGC s’ha 

de reequilibrar amb la potenciació de la R4 de Rodalies i els punts d’intercanvi de 

Hospital General, Volpelleres, Riu Sec-Baricentro, Terrassa-Estació del Nord i Sabadell 

Nord, així com amb mesures per la reducció de la congestió del corredor ferroviari del 

Vallès que passen per ampliar-ne la capacitat. 

 

Per altra banda, l’articulació metropolitana dels àmbits del conurbat de Barcelona, del 

Baix Llobregat i dels Vallesos passa també per l’articulació de la línia ferroviària existent 

Castellbisbal – Mollet, un eix ferroviari paral·lel a la B30, amb la xarxa d’FGC. 

Dotar aquesta línia dels previstos intercanviadors, dos amb FGC i el de Riu-Sec Baricentro 

de Rodalies, connectaria les principals ciutats del Vallès entre sí sense passar per BCN, i 

interconnectaria els Vallesos amb el Baix Llobregat. 

Es planteja, per tant una extensió de la línia R7 per fer-la semicircular o circular del tot, 

millorant clarament les interconnexions metropolitanes.  

 

Amb modificacions menors centrades en la construcció d’intercanviadors i una millor 

explotació de les línies existent, el sistema ferroviari metropolità pot incrementar la seva 

capacitat en un 40-45%.  
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Fig.19. Proposta d’intercanviadors ferroviaris a la regió metropolitana de Barcelona 
Font: Elaboració pròpia a partir de AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat 

Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

6.2.Priorització de les mesures ferroviàries 

Podem caracteritzar les mesures ferroviàries en 4 grans categories: 

• Xarxa vertebradora de serveis de proximitat (FGC i Rodalies) 

• Grans Intercanviadors 

• Integració urbana (Soterraments) 

• Serveis regionals i serveis TAV regionals 

D’una primera anàlisi es constata que el  problema principal de rodalies és el desequilibri 

entre el nombre d’entrades pel sud i el poc nombre d’entrades pel nord i que s’accentua 

per un mal posicionament dels tallers i les cotxeres de Rodalies i Regionals, situades 

provisionalment en gran part a l’Estació de França. Això provoca la interacció entre els 

trens que es dirigeixen pel túnel de Passeig de Gràcia vers l’Estació de França, fet que 

limita la capacitat dels túnels.  

En una lectura de l’estructura de Rodalies podem dir que la xarxa s’articula al voltant de 

dues ròtules: una al sud a la Torrassa i una altra al Nord a Montcada Bifurcació. Per a 

cadascuna de les dues ròtules i les seves àrees d’influència es preveuen una sèrie 

d’actuacions: 

capacitat en un 40-45%.  
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Ròtula Sud 

• Confluència de les línies, R2, R3 i R4 a l’estació de Torrassa 

• Previsió de Cotxeres i Tallers a l’Hospitalet, Aeroport. 

• Duplicació i nou accés Aeroport  

Ròtula Nord 

• Confluència de les línies R1,R2, R3 i R4 a l’estació de Montcada Bifurcació 

• Previsió de Cotxeres i Tallers a Sagrera, Sant Andreu, i Montcada i eliminació de 

Cotxeres de l’Estació de França 

• Equilibri Túnels mitjançant Ramal Aigües. Salt del Moltó Montcada – Bifurcació. 

Per tant cal un acord previ ferroviari a la redacció del PDU que actualitzi i coordini els 

diferents Plans Sectorials (Pla Director de Mobilitat de la RMB; Pla de Rodalies, Pla de 

Metro, PMMU 2019-2024). D’aquest acord s’hauran de decidir les reserves de sòl en la 

que s’enquadri una redefinició de les àrees de tallers i cotxeres (Can Tunis, Hospitalet, 

Sagrera, Montcada i Sant Andreu) de Rodalies i les àrees de Tallers i cotxeres dels serveis 

regional dels TAV. En aquest acord és essencial l’eliminació de les activitats a l’Estació 

de França que condicionen operacions estratègiques de l’AMB. 

El conjunt de mesures a prioritzar s’articularien al voltant de les següents mesures: 

 

 

Fig.20. Proposta de priorització de mesures del Pla de Rodalies de Barcelona 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 
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D’entre les diferents mesures a prioritzar destaquen les següents: 

 

6.2.1.La potenciació de la línia R4 Vallès – BCN amb accés directe a Sagrera TAV i 

Aeroport amb l’encreuament ferroviari d’Aigües. 
Es proposa un encreuament ferroviària  diferent nivell a la zona  coneguda com d’Aigües 

(prop de Montcada). Aquest encreuament  implica permetre de la línia R4 passi del 

costat de Sagrera passant a diferent nivell per sobre de la línia R3 i això permetrà que la 

línia R4 després de passar per l’Estació de Sagrera TAV podrà passar pel túnel de Passeig 

de Gràcia i descongestionar el túnel de Plaça Catalunya. Cal assenyalar que la línia ha 

d’acabar a la terminal a l’Aeroport. D’aquesta manera s’aconseguirà el següent: 

• Evitar cisallament R3-R4 a Montcada Bifurcació. 

• Connectar l’àmbit més dens de la RMB (Sabadell i Terrassa) amb l’estació 

Sagrera TAV. 

• Abaratir l’operació d’equilibri de circulacions els túnels C. Aragó i Pl. 

Catalunya 

• Fer més assequible l’operació Torrassa-Bellvitge ja que no caldria creuar les 

línies. 

Cal assenyalar que per portar a terme aquesta mesura és imprescindible aturar el 

projecte de fer una llançadora entre Sants i Aeroport que està previst com un negoci 

privat en perjudici del funcionament integrat de Rodalies. Com es pot observar en la 

figura següent el guany de millores en els passos dels túnels és significativa. 

 



31 

 

 

Fig.21. Capacitat actual i futura dels dos túnels ferroviaris de Barcelona 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

 

6.2.2.La reubicació de les cotxeres i els serveis de manteniment de Rodalies 
Tal com s’ha comentat és essencial eliminar les cotxeres de l’Estació de França per tal 

d’evitar cisallament entre el moviment de Passeig de Gràcia i Clot amb el moviment 

Passeig de Gràcia Estació de França que limita considerablement la capacitat de transit 

de vehicles pels túnels.  

 

Actual

• Capacitat Pl. Catalunya: 18.838 v/hora i sentit
• Capacitat C.Aragó: 18.155 v/hora i sentit

Amb supressió bifurcació Pg. de Gràcia (C.Aragó) i 
nova estació de Sant Andreu Comtal:
• Capacitat Pl. Catalunya: 26.408 v/hora i sentit
• Capacitat C.Aragó: 26.408 v/hora i sentit

Amb desviament R4 per Sagrera TAV i Aeroport
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En paral·lel al trasllat de les cotxeres de l’Estació de França cap a les cotxeres previstes 

a Sagrera, Sant Andreu i Montcada cal planificar el sistema conjunt de cotxeres i tallers 

dels sistemes de Rodalies i Regionals, així com del sistema de regionals de trens d’alta 

velocitat.  

Es en aquest escenari que cal planificar el fur sistema de regionals que utilitzen les vies 

ferroviàries de Rodalies i Regionals tradicionals i un nou sistema de Regionals que utilitzi 

les vies de TAV que aprofitaran el tercer túnel.  

En aquest sentit, cal tenir present les futures necessitats d’estacions de tallers i cotxeres 

per regionals d’alta velocitat més enllà de Martorell i Granollers, així com les necessitats 

de cotxeres previstes l’Aeroport. 

 

6.2.3. La redefinició de les ròtules de Montcada i Torrassa 
En aquest nou esquema seria un gran pas endavant la construcció de les ròtules de 

Torrassa i Montcada Bifurcació de tal forma que totes les línies passessin per aquestes 

ròtules i hi hagués un marge de gestió per redireccionar les línies segons les capacitats 

dels túnels. 

 

 

Fig.22. Desequilibri  d’entrades a les dues ròtules ferroviàries  

de Torrassa i Montcada Bifurcació i potencials millores 
Font: AMB, Àrea de Territori-Àrea de Planificació Estratègica, Nodes ferroviaris metropolitans. 

TRNTARYET (2018) 

 

6.2.4. La definició d’una estratègia de nous intercanviadors 
Les infraestructures més eficaces per a un reequilibri territorial entre el Besos i el 

Llobregat és la implementació de nous intercanviadors ferroviaris i de corredors de 

transport públic de superfície. Hi ha un àmbit prioritari: la millora de la connexió Vallès 

– Barcelona a través de l’eix Montcada – Cerdanyola – Barberà - Sabadell (paral·lel a la 

carretera N150). 
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Fig.23. Intercanviadors ferroviaris que representen  

un reequilibri territorial a favor del Besòs 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

Fig.24. Guany d’accessibilitat en l’escenari d’introducció d’intercanviadors ferroviaris a 

Riu Sec, Montcada, Clot-Glòries i Torrassa. Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica. 

Avaluació de l’accessibilitat per a futurs escenaris de compleció de la xarxa ferroviària i de bus a l’AMB. 

Josep Mercadé (2019) 
 

Es constata que amb la construcció dels intercanviadors de Riu Sec-Baricentro (R4, R7 i 

TAV), juntament amb Montcada Bifurcació, Clot-Glòries i Torrassa (estacions que 

intercanvien totes les línies (R1, R2, R3, R4, R7) és pot aconseguir un equilibri significatiu 

entre Besòs i Llobregat en benefici del primer. 

St Andreu

Cerdanyola

Cornellà

Castelldefels

Intercanviador
Clot-Glòries 
(nova)

Densitats de població

Font: Ministerio de Fomento. Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Dades 2011 

Intercanviador
Riu Sec (nova)

Montgat

Intercanviador
Montcada(nova)

Intercanviador 
Torrassa
(nova)

Volpelleres

Hospital General



34 

 

 

6.2.5.Serveis de Regionals i xarxa de serveis ferroviaris de mitjana distància en Alta 

Velocitat que utilitzen el tercer túnel de Barcelona 
 

El servei de rodalies metropolitanes es troba pendent de l’execució del Pla 2008-2015, 

que inclou 8 actuacions d’increment de la capacitat i dues actuacions addicionals per 

millorar la cobertura i la rapidesa del sistema.  

Cal que des de l’àmbit metropolità és presenti una proposta unitària a escala local i és 

reclami una gestió conjunta i metropolitana de Rodalies, Regionals i Regionals amb TAV. 

El dèficit més greu és l’estacionament de Regionals a l’Estació de França que hipoteca 

tot el sistema. Cal per tant un acord metropolità que inclogui Barcelona, els municipis 

de l’AMB i l’ATM com a institució gestora de l’administració catalana sobre l’esquema 

de funcionament d’aquests serveis i la seva discussió amb les administracions estatals: 

Ministeri de Foment, ADIF i RENFE. 

Un dels temes que s’albira en un futur proper és el fet que cada cop tindrà mes 

importància el servei de Regionals amb alta velocitat que aniria entre Lleida, Tarragona, 

Girona, Figueres a les que es pot afegir un radi mes ampli (Alacant, València, Saragossa, 

Toulouse, Montpeller). En aquest escenari, a escala metropolitana, hi haurà un servei 

que interconnectarà els nodes de Martorell, El Prat de Llobregat, Barcelona (Sants-

Sagrera), Mollet-Sant Fost, Granollers amb velocitats elevades i que tindran 

intermodalitat amb Rodalies i Regionals RENFE. Cal destacar que aquest servei de 

regionals amb TAV és el que acabarà donant una centralitat diferenciada a Sagrera i els 

seus entorns (vegeu fig.26). 

Però cal tenir present que aquests serveis implicaran, per un costat, preveure les 

cotxeres i tallers pels diferents serveis Rodalies, Regionals, com per l’altra defensar els 

futurs serveis de Regionals TAV enfront dels serveis a grans distàncies. Una primera 

proposta (vegeu fig.27) caldrà anar preveient la reserva dels espais corresponents 

(cotxeres i tallers) tant en el PDU, com en el Pla de Rodalies i el PDI de l’ATM. 

És en aquesta perspectiva que caldrà planificar la progressiva extensió pels serveis 

metropolitans de l’ample internacional i preveure una interconnexió Tarragona-Vila-

Seca- Aeroport de Reus-Camp de Tarragona que podrà connectar amb Vilafranca-

Martorell-El Prat de Llobregat-Sants-Sagrera-Mollet Sant Fost-Girona-Figueres (vegeu 

fig,29). 

Per altra banda cal incidir en les necessitats de terminals tant de Rodalies, com de 

Regionals de TAV a l’Aeroport de Barcelona (Vegeu fig.28) 
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Fig.25. Proposta d’una xarxa de serveis regionals sobre la traça de la xarxa de trens 

d’alta velocitat a la regió metropolitana de Barcelona 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

Fig.26. Guany d’accessibilitat en l’escenari d’introducció de serveis regionals sobre TAV 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica. Avaluació de l’accessibilitat per a futurs escenaris de 

compleció de la xarxa ferroviària i de bus a l’AMB. Josep Mercadé (2019) 
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Fig.27. Intercanviadors ferroviaris que representen  

un reequilibri territorial a favor del Besòs 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

Fig.28. Proposta de Terminals de Rodalies (T1) i Regionals (T2) a l’Aeroport del Prat 
Font: AMB-Àrea de Planificació Estratègica – PEMB (2019). Mejoras urgentes del Transporte ferroviario. 

Implantación de Regionales. Santiago Montero. Abril 2019 

 

CiT Regionals
Granollers

CiT Regionals
Martorell

CiT Regionals
Aeroport T2

CiT Rodalies
Aeroport T1

CiT Rodalies
Hospitalet

CiT Rodalies Sagrera

CiT Rodalies Sant Andreu

CiT Rodalies Montcada
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Fig.29. Creació d’un servei regional amb Trens d’Alta Velocitat que connecti l’Estació 

de Tarragona amb Vila-seca, Estació de l’Aeroport de Reus i la seva connexió amb 

l’Estació del Camp de Tarragona 
Font: AMB-Àrea de Planificació Estratègica – PEMB (2019). Mejoras urgentes del Transporte ferroviario. 

Implantación de Regionales. Santiago Montero. Abril 2019 

 

 

6.2.7.Soterraments ferroviaris 
 

Els soterraments de les línies de Rodalies al seu pas per ciutats de la metròpolis de 

Barcelona és una tasca pendent. Els dèficits més urgents són els de Montcada, Sant 

Feliu, Torrassa-Hospitalet i Sant Andreu-Sagrera amb solucions més ajustades al context 

ferroviari i que explotin els potencials d’urbanització associats a la seva centralitat 

metropolitana. 

Cal tenir present que tots aquests entorns requereixen combinar-se amb la planificació 

i construcció de les cotxeres o tallers (Sagrera, Sant Andreu, Montcada, Hospitalet de 

Llobregat) i amb la construcció de les ròtules de Torrassa i Montcada Bifurcació. El 

soterrament i la construcció de tallers, cotxeres i ròtules han d’anar combinades les unes 

amb les altres, sinó tenim el perill d’hipotecar el futur del sistema ferroviari metropolità. 
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6.3.Estendre el tramvia en trams estratègics (Unió de tramvies per la Diagonal, 

de Sant Adrià al Port de Badalona, Laureà Miró a Esplugues). 
 

Una primera extensió és la connexió de les dues xarxes de tramvia (TramBaix i Tram 

Besòs) per la Diagonal. Aquesta obra implica 3,8 km per enllaçar 29 km construïts. És 

una inversió relativament econòmica amb tres efectes importants: 

• Millora la connectivitat de xarxa de 9 municipis 

• Millora del TP a la Diagonal, eix transcendental de BCN saturat de busos (8-9 

km/h) 

• Alliberament de 75 autobusos per reforçar el sistema de bus urbà (NXB).   

 

En una segona fase es plantegen: 

• Una reestructuració de línies en el Baix Llobregat que implicaria una línia per 

Esplugues (Laureà Miró) 

• Una extensió de Sant Adrià al Port de Badalona 

 

 

Fig.30. Proposta de millora de la xarxa de tramvies de  

la regió metropolitana de Barcelona 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB 
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Fig.31. Guany d’accessibilitat en l’escenari d’introducció de la connexió de tramvies per 

la Diagonal. Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica. Avaluació de l’accessibilitat per a futurs 

escenaris de compleció de la xarxa ferroviària i de bus a l’AMB. Josep Mercadé (2019) 
 

Aquesta intervenció té uns efectes estructurants perquè eliminarà 12.000 vehicles de 

pas per la Diagonal i serà una de les obres que permetrà pacificar una de les vies centrals 

de la ciutat. 

Per altra banda aquesta intervenció permetrà que a la centralitat tradicional del Quadrat 

d’Or (entre Urgell i Passeig de Sant Joan, entre Diagonal i Rondes) se li afegeixi la 

centralitat cada cop més consolidada del 22@ que ara també queden unides per la 

urbanització del Parc de Glòries. 
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7. Mesures de millora del transport de superfície 
L’autobús interurbà forma part de la solució al trànsit. La seva importància és 

equiparable al ferrocarril, però amb una xarxa molt més capil·lar. 

Des d’una perspectiva metropolitana cal establir una sola xarxa metropolitana de bus. 

La implementació d’una Nova Xarxa de Bus (NXB) a Barcelona representa un nou 

plantejament de gestió de la xarxa de bus. Aquest esquema també s’ha proposat 

estendre’l en l’àmbit de competències de l’antiga EMT i que requeriria d’ un nou model 

de gestió. 

Cal tenir present  a més, que amb la creació de la Llei de l’AMB, la gestió del transport 

ha passat de 18 a 36 municipis. El procés d’integració es produirà a mesura que es vagin 

assumint les concessions que fins ara depenen de la Generalitat de Catalunya. No 

obstant això no treu que des de l’àmbit AMB no es planifiquin les necessitats de les 

futures inversions a realitzar tal com s’ha fet a l’estudi AMB-Àrea de Planificació 

Estratègica (2017b). Anàlisi de les línies d’autobús de la segona corona metropolitana. 

Albert Obiols. Gener 2017.  

http://www3.amb.cat/repositori/ESTUDIS%20METROPOLITANS/Estrategics/PE_PE_Lin

ies_bus_AMB.pdf 

Cal remarcar que el document inicial del PMMU 2019-2024 no hi ha definit un model de 

bus interurbà. Tan sols hi ha un recull de les necessitats dels diferents operadors, però 

no existeix un acord d’on ubicar les terminals i quines prestacions han de tenir els 

autobusos als seus accessos. Més enllà de la planificació de carrils bus o bus-VAO als 

accessos, resta pendent decidir fins on entren i com fan la intermodalitat a de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

El que es proposa com estratègia metropolitana es que l’AMB lideri una planificació de 

la xarxa metropolitana de bus (dels 36 municipis) i de la que depenguin les diferents 

companyies i concessions associades. Aquesta planificació ha de venir centrada pels 

següents punts: 

 

Infraestructura Xarxa de plataformes reservades per al transport públic en 

superfície a la RMB i xarxa BRT. 

Nous serveis  Xarxa d’estacions de busos interurbans i repartiment de   

   serveis al territori metropolità. 

Nous serveis  Xarxa d’aportació i transport a la demanda. 

Gestió   Creació d’un programa per al disseny i redefinició d’una nova  

   xarxa de bus de la RMB i la governança de la mateixa. 

 

http://www3.amb.cat/repositori/ESTUDIS%20METROPOLITANS/Estrategics/PE_PE_Linies_bus_AMB.pdf
http://www3.amb.cat/repositori/ESTUDIS%20METROPOLITANS/Estrategics/PE_PE_Linies_bus_AMB.pdf
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7.1. Establir una xarxa de corredors BRT (C-245, C-31, B-23, C-58) 
En el marc del PMMU (2019-2024) es considera la construcció de corredors urbans amb 

BRT. Des de l’AMB s’ha anat avançant en la construcció de l’Eix de la C-245. Aquest és el 

corredor urbà més avançat.  

Per altra banda, en els darrers anys s’ha construït el Carril bus VAO de la C-58 en un 

format d’un gran viaducte. Aquesta inversió no ha donat els resultats esperats. 

Principalment perquè no està coordinat amb els serveis de bus.  

 

Fig.32. Mesures del PMMU de l’AMB. Xarxa primària per a l’autobús i corredors de BRT 
Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

Per altra banda les altres corredors previstos són els de la C-31 en el tram de Sant Boi a 

la Gran Via, la C-31 entre Barcelona i Montgat, la B-23 i el marge esquerra del Rio Besòs. 

Cal tenir present que els corredors amb més pobresa coincideixen amb alguns dels 

corredors BRT (C-31, C-58/N-150 i C-245) i amb alguna de les línies ferroviàries (R-4). 

D’entre tots aquests el mes desafavorit és el C-58/N-150.  

Un dels conceptes interessants a prendre en compte per a aquests territoris suburbans 

de la segona corona és el concepte d’inaccessibilitat per a cada origen/destí segons 

motius. Aquest és calcula segons el nombre d’usuaris que combinen una percepció de 

mal servei per part de l’usuari i un nivell d’accessibilitat per sota de la mitja (vegeu la 

fig.35) on s’han calculat les inaccessibilitats pels territoris per a cada corredor. En aquest 

sentit cal assenyalar que les poblacions afectades: Montcada, Ripollet, Cerdanyola no 

en treuen benefici essent un dels territoris amb menys usuaris de transport públic. Això 

és degut a la combinació de nuclis urbans que no arriben a tenir una grandària de 

població que justifiqui una companyia d’autobusos municipal i que aquests territoris són 

un mosaic de teixits industrials i residencials en el que és complicat assegurar els serveis 

de transport per anar al CAP, a l’escola o als supermercats. 
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Per a aquests territoris caldrà estudiar amb detall si hi ha una bona accessibilitat entre 

residència amb CAPs, Escoles i Comerços.  

 

 

Fig.33. Traces dels corredors de la pobresa a l’àmbit de l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Transició a la Mobilitat Sostenible de l’AMB (2017a) 

 

 

Fig.34. Traces dels corredors de la pobresa a l’àmbit de l’AMB  

sobre nivells d’accessibilitat 
Font: Elaboració pròpia sobre plànol d’accessibilitat del PDU 

Traces de propostes de BRT 
sobre mapa de Direcció de Serveis d’Urbanisme AMB. 
Febrer 2017 

Mapa de pobresa

C-245

C-31

N-150 / R4

R-4
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Fig.35. Detector de necessitats: l’índex d’inaccessibilitats  

dins dels corredors de pobresa de l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica. Guia per a l’avaluació de transport 

 i estratègies de mobilitat. Di Ciommo (2018a) 

 

7.2. Millorar l’oferta als 18 municipis de 2a Corona que no pertanyen a l’antiga 

EMT. 
 

En la perspectiva de que cal planificar ja des d’ara quines són les millores a fer en la 

segona corona. En primer lloc cal millorar les freqüències a 15-20 i 30 min segons sectors 

i allargar els horaris. Per altra banda es constata que cal generar serveis directes a 

Barcelona des dels municipis de Muntanyes del Baix i un servei transversal que 

comuniqui Sant Cugat i Cerdanyola a més del servei orbital. Per altra banda cal allargar 

línies (Torrelles-Sta Coloma de Cervelló; Sant Andreu-Martorell entre d’altres). 

Corredor/Tipologia 

de viatges
Dona Home IA

C-245 0,07 0,07 0,07

Aturats 0,05 0,05 0,05

Treballadors 0,04 0,04 0,04

Estudiants 0,15 0,14 0,14

Jubilats 0,05 0,05 0,05

Mestresses de casa 0,04 0,04

C-31 0,08 0,09 0,09

Aturats 0,06 0,07 0,06

Treballadors 0,05 0,05 0,05

Estudiants 0,16 0,17 0,17

Jubilats 0,08 0,06 0,07

Mestresses de casa 0,07 0,07

N-150 0,17 0,17 0,17

Aturats 0,18 0,17 0,17

Treballadors 0,16 0,14 0,15

Estudiants 0,2 0,2 0,2

Jubilats 0,18 0,19 0,19

Mestresses de casa 0,1 0,02 0,1

R-4 0,07 0,07 0,07

Aturats 0,05 0,05 0,05

Treballadors 0,04 0,04 0,04

Estudiants 0,14 0,13 0,14

Jubilats 0,05 0,05 0,05

Mestresses de casa 0,05 0,01 0,05

Total 0,09 0,09 0,09

Fig. Detector de necessitats: l’índex d’inaccessibilitat dins dels 

corredors de pobresa de l’AMB. AMB-Área de Planificació 
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Fig.36. Proposta de millora de cobertura de les diferents xarxes de busos en la segona 

corona de l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Anàlisi de les línies de la 2ª Corona de l’AMB, (2017b) 

 

Es necessària una proposta de servei orbital que aconsegueixi els següents objectius: 

• connecti el Delta del Llobregat amb les connexions de Sant Boi i Cornellà per a la 

intermodalitat ferroviària 

• connexió dels nuclis a banda i banda del riu (Sant Boi-Cornellà-Sant Feliu-Molins 

de Rei; Sant Vicenç-Molins de Rei-Sant Cugat 

• connexió dels serveis urbans de Sant Cugat i Cerdanyola-UAB 

• connexió dels barris de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Santa Coloma de 

Gramenet 
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Fig.37. Proposta d’orbital d’autobusos de l’àmbit AMB 

Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica, Anàlisi de les línies de la 2ª Corona de l’AMB, (2017b) 

 

 

Fig.38. Guany d’accessibilitat en l’escenari d’introducció d’un orbital d’autobús en 

segona corona. Font: AMB, Àrea de Planificació Estratègica. Avaluació de l’accessibilitat per a futurs 

escenaris de compleció de la xarxa ferroviària i de bus a l’AMB. Josep Mercadé (2019) 
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Aquest orbital és juntament amb la millora de freqüència dels serveis existents una de 

les polítiques centrals de la millora del servei als municipis de la segona corona. 

 

7.3. Estendre el model NXB de Barcelona i reestructurar la xarxa de busos 

metropolitana als altres territoris adaptant les solucions a les seves necessitats.  
 

Des del PMMU s’han introduït una millora de corredors de l’àmbit EMT que ara caldrà 

integrar millor en una xarxa metropolitana que agrupi i reestructuri la xarxa TMB, EMT i 

Transports de la Generalitat sota l’esquema d’integrar la Nova Xarxa de Bus de 

Barcelona amb la Xarxa de l’AMB implementada en els conurbats del Llobregat i del 

Barcelonès Nord. 

 

Fig.39. Proposta d’esquema de xarxa integrada de corredors de bus per l’àmbit de 

l’antiga EMT 
Font: Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 2005 

 

Per a fer aquest plantejament cal reestructurar les xarxes de TMB, les gestionades per 

AMB i les xarxes d’interurbans gestionades per la Generalitat de Catalunya. 

Des de l’AMB s’ha proposat una suma de serveis metropolitans (vegeu fig.40) que ara 

caldrà integrar amb la Nova Xarxa de Bus en la que s’interconnectin segons unes 

estacions interurbanes de bus i que es decideixin fins on accedeixen els serveis entrants 

a Barcelona i quins han de ser els serveis passants. Una proposta que es va realitzar amb 

aquest plantejament és la que es proposa a la fig.41. 

 

 
Nova Xarxa de Bus 

Sectors d’interconnexió de la nova 

xarxa de bus amb els sectors 

conurbats de l’AMB 
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Fig.40. Mesures del PMMU de l’AMB. Transport públic eficient, integrador i de qualitat 
Font: AMB, Àrea Mobilitat i Transport 

 

 
 

Fig.41. Proposta de xarxa integrada de corredors de bus per l’àmbit de l’antiga EMT 
Font: Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 2005 
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7.4. Establiment d’un nou sistema d’estacions d’autobusos interurbans que 

reorganitzi la NXB, Xarxa EMT, Xarxa d’Interurbans de la Generalitat de 

Catalunya (exprés.cat) 
 

Un dels elements centrals de la millora del sistema metropolità d’autobús és el de la 

construcció d’una bona xarxa d’estacions d’autobusos interurbans que interconnecti les 

xarxes de busos de TMB i EMT i les de les línies de transport interurbà de la Generalitat 

de Catalunya. En especial les de les línies expres.cat. 

 

 

Fig.42. Mesures del PMMU de l’AMB. Proposta d’estacions d’interurbans en l’àmbit de 

l’AMB. Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 
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Fig.43. Proposta d’estacions d’interurbans i de carrils bus a l’àmbit de  

 la regió metropolitana de Barcelona 
Font: PTP 

 

En el marc del PMMU (2019-2024) s’han proposat una sèrie d’estacions interurbanes 

però caldrà estudiar de forma més aprofundida la seva intermodalitat i la generació 

d’una proposta de quina és la millor distribució d’estacions interurbanes per al conjunt 

del territori de l’AMB que vagi més enllà dels plantejaments de cada operador. Aquesta 

proposta haurà de combinar la major eficàcia i eficiència del sistema de transport i de 

les seves intermodalitats i que els espais urbans al voltant de les estacions intermodals 

no quedin afectats per una estació interurbana que utilitza el carrer per a fer d’estació. 

Els casos de les parades origen-fins als entorns de Ronda Universitat-Ronda Sant Pere, 

Plaça Catalunya i Plaça Urquinaona requereixen un projecte urbà específica. El mateix 

ha de succeir per les estacions de Plaça Espanya, Zona Universitària, Francesc Macià, 

Estació de Sants, Estació del Nord. Cal tenir present que en els darrers anys la Generalitat 

de Catalunya ha incrementat considerablement els serveis expressat i això ha tingut 

efectes negatius en els entorns dels orígens i finals d’aquestes línies. Cal, en qualsevol 

cas la millora del servei de bus metropolità analitzat com un sistema urbà de transport i 

no com la resolució de les necessitats d’una sèrie d’operadors amb les seves 

concessions.  

A aquest sistema cal afegir-hi, a més, el dels autobusos discrecionals per l’activitat 

turística que afecta especialment al municipi de Barcelona. 
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7.5. Establir sistemes de transport a la demanda en sectors residencials de baixa 

densitat o de grans pendents (exemple de Transport a la demanda de Torre 

Baró) 
Una de les innovacions tecnològiques a desenvolupar en els propers anys serà la 

implementació de sistemes de transport a la demanda en sectors residencials de baixa 

densitat o de grans pendents. La mostra de que aquest servei és perfectament factible 

és l’experiència recent desenvolupada per TMB amb el Servei de Bus a demanda el 

MeuBus al barri de Torre Baró. 

 

 

Fig.44. Vehicle ElMeuBus. Servei de bus a demanda al Barri de Torre Baró de Barcelona  
Font: TMB 

En el PMMU s’ha desenvolupat una mesura específica en aquest sentit i s’han localitzat 

els potencials territoris on aplicar-la tal com s’observa en la figura adjunta. 

 

Fig.45. Les mesures del PMMU a l’AMB. Territoris potencials d’implantació  

d’un servei de bus a la demanda en urbanitzacions residencials de baixa densitat. 
Font: AMB, Àrea Mobilitat i Transport 



51 

 

 

 

7.6. Establir una gestió de mobilitat en polígons amb models d’oferta de 

transport a la demanda  
 

El mateix plantejament s’ha de desenvolupar en els Polígons d’Activitat Econòmica i la 

seva intermodalitat amb la xarxa ferroviària de transport. Entre les experiències més 

avançades destaquen les dels polígons de Sant Cugat. 

Caldrà estendre aquesta experiència a d’altres Polígons, especialment en els polígons 

del conurbat: El Prat-Zona Franca; Cornellà-Hospitalet, El Pla (Sant Feliu-Molins de Rei), 

Polígon Sud de Badalona, Montigalà, entre d’altres.  

 

 

Fig.46. Les mesures del PMMU a l’AMB. Territoris potencials d’implantació  

d’un servei de bus a la demanda en Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs). 
Font: AMB, Àrea Mobilitat i Transport 
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8. Mesures de millora del sistema metropolità de la bicicleta  
 

A l’àmbit intern i de connexió entre BCN i les ciutats immediates la bicicleta pot captar 

viatges addicionals al vehicle privat. La bicicleta pot guanyar molta quota de mercat a 

desplaçaments curts intermunicipals, que són els històricament menys afavorits. 

Per altra banda la bicicleta té un rol fonamental i gran potencial en propostes 

d’intermodalitat. 

 

 

Fig.47. Xarxa metropolitana de Bicicleta a l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

 

L’AMB es troba immersa en un procés d’implementació d’una xarxa de bicicletes que 

inclou: 

• El procés de connexió interurbana de diversos trams de carril bici urbà. En 

aquesta estratègia. 

• La caracterització de la xarxa estructurant metropolitana, definint el lloc que hi 

ha de tenir la xarxa metropolitana de bicicletes.  

• El desenvolupament d’una estratègia d’interconnexió d’infraestructura de 

bicicleta en els punts conflictius de fragmentació per infraestructures segregades 

(Sortides de Barcelona: per Esplugues, C-31, C-17). 

• L’accessibilitat dels nuclis de població que no disposen d’accés ferroviari on la 

bicicleta i els carrils bici puguin donar-hi accés. En aquest sentit destaquen els 
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municipis del Baix Llobregat (Begues, Sant Climent, Santa Coloma de Cervelló, 

Torrelles, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Castellbisbal, El 

Papiol)  

 

 

Fig.48. Propostes de priorització de carrils bici en l’àmbit del Baix Llobregat 
Font: AMB, Àrea de Mobilitat i Transport 

 

• L’extensió de la intermodalitat que combina bicicleta amb altres modes: 

o Accessibilitat als Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) 

o Accessibilitat amb Urbanitzacions de Baixa Densitat 

Destaca per tant la necessitat de desenvolupar programes d’intermodalitat en els que 

la bicicleta ha de representar un rol clau i en el que l’experiència del Programa Pilot 

BiTiBi aplicat a les estacions de FGC de Sant Cugat i Sant Boi en són un referent.  

Per altra banda el desenvolupament de Apps pot representar un gran potencial de 

millora en la decisió de millorar la infraestructura, tan en carrils bici com en l’aparcament 

segur en origen i en destinació. 
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9. Mesures de Transport de mercaderies 
Les mesures de transport de mercaderies han de prendre en compte totes les facetes 

d’aquesta activitat i que queden recollides en la següent figura: 

 

Fig.49. Iniciatives en la distribució urbana de mercaderies 
Font: Holguín-Veras et al. (2015)  

 

Segons l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) de 2016 cada dia es realitzen, a la 

ciutat de Barcelona: 

• 710.000 desplaçaments interns en vehicle privat motoritzat 

• 800.000 desplaçaments de connexió amb Barcelona amb vehicle privat 

motoritzat 

• 125.000 desplaçaments interns de mercaderies 

• 309.000 desplaçaments de connexió de mercaderies.  

El volum de desplaçaments de vehicles del transport de mercaderies a Barcelona 

representa, respecte del total dels trajectes:  

• 15% en el cas dels desplaçaments interns 

• 27% en el cas dels desplaçaments de connexió.  

Es considera que el transport de mercaderies pot ser el causant d’un 20% a 30% de les 

emissions de gasos contaminants provinents del trànsit.  
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Les polítiques de gestió de les mercaderies passen per les següents mesures: 

• Harmonització de les ordenances de càrrega i descàrrega i creació d’un aplicatiu 

de gestió de l’ àrea DUM metropolitana 

• Distribució nocturna de mercaderies 

• Xarxa de microplataformes logístiques i punts d’entrega de proximitat 

• Tarificació de l’àrea DUM i del transport urbà de mercaderies 

 

9.1. Harmonització de les ordenances de càrrega i descàrrega i creació d’un 

aplicatiu de gestió de l’ àrea DUM metropolitana 
 

Un dels problemes més greus per a la gestió eficaç de les mercaderies és la manca de 

dades fiables i contrastades. Aquesta situació és encara més greu pel fet que el sistema 

de mercaderies és metropolità, i per tant s’hauria de gestionar a aquesta escala, però la 

gestió actual és municipal i amb manca de coordinació.  

De fet, hi ha una manca d'estàndards regulatoris: 

• Dificultat per trobar la regulació de la DUM a d’altres ciutats - Existeix una 

dispersió de reglamentació (rang jurídic diferent i divers nivell de difusió).  

• No hi ha una ordenança específica de la DUM a escala metropolitana. - 

Nombrosos municipis de la RMB conformen un continu urbà , per tant la frontera 

entre municipis és difusa (i diferent). 

• Cada municipi disposa de ordenances diferents per a la regulació de la DUM. 

 

 

Fig.50. Ratis de places regulades de C/D als municipis de  

la regió metropolitana de Barcelona 
Font: Grup DUM Taula del Sector Logístic. DGTM i ATM 
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9.2. Distribució nocturna de mercaderies 
Una de les mesures destacades és la incentivació i regulació homogènia de la distribució 

de mercaderies nocturna i en hores vall a tots els municipis metropolitans. S’han 

desenvolupat experiències pilot amb resultats positius a ciutats com Sao Paulo, Bogotà, 

Estocolm o Nova York, reduint al voltant del 30% els costos logístics i el 50% de les 

emissions locals. 

En àmbits més propers disposem de l’experiència de l’empresa Mercadona, que ha 

implantat aquest sistema en els seus establiments (1.400 en tot l’Estat). 

 

 

Fig.51. Distribució nocturna de mercaderies de l’empresa Mercadona 
Font: Mercadona 

 

 

9.3. Xarxa de microplataformes logístiques i punts d’entrega de proximitat 
 

La experiència de microplataformes de distribució urbana és un model que ja existeix 

als districtes de Ciutat Vella i de l’Eixample de Barcelona. A l’AMB s’han identificat 

potencials que coincideixen amb àrees centrals de municipis metropolitans, en els quals 

s’ha detectat una gran densitat comercial i on ja hi ha importants restriccions d’accés als 

camions (vegeu fig.52) 
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Fig.52. Àrees d’influència de microplataformes existents i proposades a l’AMB 
Font: PMMU 2019-2024 

 

L’Ajuntament de Barcelona, dins del marc del projecte Smile, ha habilitat una micro-

plataforma de distribució de mercaderies situada al Passeig Lluís Companys, que 

funciona com a mini-moll de càrrega i descàrrega, al qual arriben els camions i 

furgonetes i descarreguen els paquets amb destí a Ciutat Vella, i a partir d’aquest punt, 

mitjançant tricicles elèctrics s`efectua el repartiment de les mercaderies, en el 

recorregut que es coneix com "l`última milla". 

Els tricicles elèctrics, capaços de transportar fins a 180 quilograms de càrrega, son el 

vehicles que permeten garantir la seguretat i l`accessibilitat en el transport de 

mercaderies d’última milla, a més d`oferir valors d`eficiència, estalvi de temps i 

sostenibilitat i de mobilitat activa. 

L`objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és el de reduir un 5,3% els desplaçaments amb 

furgoneta i camió que actualment es produeixen al casc antic de la ciutat. Per tal 

d`abordar aquest repte, l`Ajuntament de Barcelona va contractar l’empresa Vanapedal 

per gestionar el funcionament diari de la micro-plataforma.  

Per tal d’assolir l’objectiu es van realitzar 120 operacions diàries, amb 16,8 km per 

tricicle/dia, es van produir 225 quilòmetres menys de desplaçaments de vehicles a 

motor i el corresponent estalvi en emissions contaminants i contaminació acústica. Amb 

aquests 6 mesos de prova pilot es va avaluar el nivell de cobertura de la prova, l’eficàcia 

dels vehicles i el balanç econòmic, de cara a valorar la continuïtat d’un servei com 

aquest. 
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Fig.53. Experiència de Microplataforma al Districte de Ciutat Vella de Barcelona 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 

 

9.4. Tarificació de l’àrea DUM i del transport urbà de mercaderies 
Tal com s’ha mencionat anteriorment l'AMB ha posat en marxa l'app AMB Aparcament 

Metropolità per als municipis de la metròpolis de Barcelona gràcies a un acord amb 

l'Ajuntament de Barcelona que ofereix el coneixement de BSM. En aquest marc es 

podria implementar de forma coordinada i metropolitanament un programa AreaDUM 

metropolità. El servei de B:SM i l'Ajuntament de Barcelona per estacionar a les àrees de 

distribució urbana de mercaderies (DUM) substitueix l'antic disc horari i permet 

estacionar durant 30 minuts per fer tasques de càrrega i descàrrega. L’App avisa l’usuari 

sobre el temps i el lloc exacte d’estacionament i proporciona un extracte mensual 

d’operacions. Aquesta base de dades ha de permetre planificar les necessitats de 

càrrega i descàrrega. 

 

Fig.54. Iniciativa AreaDUM de l’AMB 
Font: AMB, Àrea de Transports i Mobilitat 

Per altra banda, aquest sector està totalment desregularitzat i amb un sistema de 

subcontractació que fa difícil controlar les externalitats causades per cadascun dels 

nivells de gestió logística. 
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Segons sectors de demanda de la DUM aquesta i les seves problemàtiques es poden 

caracteritzar de la següent manera: 

• Hosteleria, restauració i petit comerç: L’estratègia tradicional de tenir poc estoc 

(just in time o estoc zero) s’ha traduït en entregues més freqüents i de menor 

quantitat. La crisi econòmica ha reduït l’activitat i els marges operatius, fet que 

ha provocat la racionalització d’aquest tipus de comandes i, per tant, del nombre 

de viatges i de vehicles que circulen per la ciutat fent aquesta tasca. 

• Gran Consum: En els últims anys al sector de l’alimentació i gran consum s’ha 

consolidat la tendència de substitució de les operacions de repartiment per 

operacions llançadora o de descàrrega, efectuades amb grans camions. 

• Distribució de paqueteria: L’activitat del sector de la paqueteria està 

experimentant un fort creixement lligat al desenvolupament del comerç 

electrònic. El principal element que determina la gestió d’aquest tipus de 

distribució és les finestres de temps reduïdes en les que el client determina que 

ha de realitzar-se l’entrega, fet que no sempre permet actuar de la manera més 

òptima a nivell de rutes i recorreguts, i que planteja una major pressió sobre la 

distribució capil·lar a les grans ciutats o àrees metropolitanes. 

Cal esmentar, finalment, que en aquests moments la B-23 i la B-30 són unes vies que 

canalitzen una gran quantitat de vehicles pesats, especialment els vehicles pesats que 

surten del Port i es dirigeixen vers el nord. La B-30 és una via que combina uns fluxes 

que principalment són comarcals però que es mesclen amb els moviments de pesats 

que es dirigeixen vers el nord. La major intensitat de la B-30 es veurà alleugerida per la 

inauguració de la B-40 entre Martorell i Terrassa i la connexió amb la C-58. De totes 

maneres aquesta via pot quedar greument afectada si s’aixequen els peatges amb 

l’Eurovinyeta. Actualment els vehicles pesats que articulen els moviments interns (46%), 

els de relació amb Espanya (25%) i els de caràcter internacional (18%) s’estructuren 

principalment segons l’eix de la C-25 i en segon terme de la B-30 i les seves connexions 

amb la A-2 i la AP-7. Si s’aixequés el peatge de l’AP-7, els vehicles pesants es traslladarien 

de la C25 a la B30 col·lapsant aquesta via. 
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Fig.55. Xarxa de vehicle privat i polígons industrials associats. PDU, 2018. 
Font: AMB, Àrea de Territori. PDU 

 

Fig.56. Percentatge de vehicles pesants a la xarxa d’autopistes 

 i vies d’alta capacitat de Catalunya 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 
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