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1.- Situació Actual i 
tendències de Mobilitat

en l’AMB
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1. Situació actual de l’AMB: Àmbits d’estudi

Cal distingir els tres àmbits diferents dels què es parla habitualment en la realitat
metropolitana de Barcelona:

La ciutat central: formada per Barcelona i els 10 municipis de l’ entorn
immediat amb els que conforma un continu urbà. Aquest àmbit, amb una 
població de quasi 2,4 milions d’habitants i els nivells més alts de densitat, 
està dotat d’una gran accessibilitat interna i externa. La centralitat d’aquest
àmbit és la causa de l’atracció d’una majoria de  viatges per treball i estudi
(mobilitat obligada) i també per lleure i compres (mobilitat electiva).

La primera corona , també anomenada aglomeració central de la RMB, 
formada per 35 municipis i quasi 3 milions d’habitants , constitueix el 
segon nivell de la realitat metropolitana. Aquest àmbit configura un únic
mercat de treball, en ser l’àmbit en el qual s’ha produït desconcentració de 
la població i de les activitats econòmiques procedents de la ciutat central. 
Pràcticament correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Àmbits d’actuació
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La segona corona metropolitana , 
configurada pels 129 municipis (4,35 M 
h.) articulats en l’entorn d’un conjunt de 
ciutats mitjanes (Mataró, Granollers, 
Sabadell i Terrassa) disposen d’uns 
entorns de mercats de treball i 
comercials propis, però, a la vegada, 
mantenen una forta relació amb
Barcelona.

Aquest àmbit gairebé es correspon amb
el de tota la RMB, (164 municipis amb
més de 4,7 milions h.)

La RMB té un altíssim nivell
d’autocontenció en termes de mercat de 
treball, cultura i oci, i (des de l’òptica de 
l’ATM), és l’àmbit real d’anàlisi i 
planificació de la mobilitat i el 
Transport Públic.

Font: El territori metropolità de Barcelona Dades bàsi ques – Evolució recent i perspectives AMB 2003

1. Situació actual de l’AMB: Àmbits d’estudi
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VARIACIONS de  POBLACIÓ i LOCALITZACIÓ d’ACTIVITATS

� 1975-1981: Ciutat de Barcelona manté població estable.
� 1981-2001: descens gradual en el què la ciutat perd gairebé 250.000 h.
� 2001-actualitat: inici de reversió d’aquesta tendència. 
� Els 10 municipis immediats -ciutat central o continu urbà- han tingut una evolució similar a la de Barcelona 
ciutat, disminuïnt la població del 1981 ençà.

� La resta de la RMB ha seguit un procés invers: la població de la 2ª corona augmenta gradualment.
� Barcelona i la 1ª corona han perdut un volum de població igual al que ha absorbit la 2ª corona.

1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: MAGNITUDS

Font: El territori metropolità de Barcelona Dades bàsi ques – Evolució recent i perspectives AMB 2003

Dels més de 2 M de llocs de treball de la RMB, el 43% é s localitza a Barcelona, el 26% en la resta de 
l’aglomeració central i el 31% en la segona corona.

Resultat: es crea una major relació d’ocupació de terr itori i creix la necessitat de mobilitat.



6

MIGRACIONS INTERNES i MOBILITAT

Si continua la tendència actual, les previsions de població per a 
l’any 2010 indiquen una major potenciació d’aquesta dinàmica: 
manteniment o augment lleuger de la població en l’aglomeració
de Barcelona (els municipis del continu urbà) i la resta de 
l’aglomeració central i un major creixement de la 2ª corona, 
amb un augment important de la mobilitat urbana, 
interurbana i total.

Font: El territori metropolità de Barcelona   AMB 200 3

1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: MAGNITUDS
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Composició del trànsit als accessos
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COMPOSICIÓ del TRÀNSIT a la CIUTAT CENTRAL

1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: MAGNITUDS
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La intensitat punta horària als accessos a les entrades es produeix entre les 8:00 i les
9:00 hores del matí i a les sortides entre les 19:00 i les 20:00 hores.

Evolució horària als accesos
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1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: MAGNITUDS

A Barcelona (i accessos) 
aquesta intensitat creixent
de viatges requereix d’una 
xarxa efectiva de TP de 
superfície, integrada amb
les altres xarxes de 
transport públic. La línia de 
punts per sobre dels 35000 
v/h, assenyala el nivell de 
congestió per a tres carrils
per sentit.
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1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: PREVISIONS
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Distribució Modal - Escenari  A
(Sense actuacions especials)
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1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: PREVISIONS

PREVISIÓ d’EVOLUCIÓ de VIATGES (Escenari A)
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Distribució Modal - Escenari B
(PDI+ Actuacions sobre via pública)
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PREVISIÓ d’EVOLUCIÓ de VIATGES (Escenari B)

1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: PREVISIONS
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PREVISIÓ d’EVOLUCIÓ de VIATGES  (Escenari C)

Distribució Modal - Escenari C
(PDI +actuacions sobre via pública + Reforma de la xarxa de 

TP de superfície)
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1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: PREVISIONS
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� Les tendències de població, l’urbanisme actual, els índex de motorització i 
la mobilitat presenten ritmes creixents a curt termini.

� Les entrades i sortides principals de la ciutat es troben per sobre del seu 
punt de saturació. Les vies principals de la xarxa bàsica interna, també
manifesten sobresaturació en les franges cada vegada més amples del 
matí i del vespre.

� La solució idònia de transport massiu metropolità (FFCC) requereix
terminis d’implementació molt llargs. 

� A Barcelona i al seu entorn, aquestes tendències de mobilitat permeten
preveure situacions de congestió viària metropolitana a curt termini i 
aconsellen el redisseny de la mobilitat de superfície, de manera integrada 
amb les altres xarxes de transport públic i privat existents.

1. Situació actual i tendències en la Mobilitat de l’AMB: CONCLUSIONS
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2.- Oportunitat de 
Reforma de la Xarxa
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A.- LLEI DE MOBILITAT

Els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
reclamen la implantació d’un nou model de mobilitat efectiva i sostenible a 
l’àrea conurbada de Barcelona.

B.- PACTE DE MOBILITAT

Coincident amb l’esperit de la nova Llei de mobilitat, els acords del pacte 
requereixen de la definició d’un nou model de mobilitat amb reducció
significativa de l’espai viari ocupat pels vehicles privats circulants o 
aparcats. Per assolir-la, es fa necessari l’increment proporcional de 
desplaçaments a peu i en transport públic.

2. Oportunitat de reforma de la xarxa de superfície
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� Millora de freqüència, accessibilitat i intermodalitat.

� Augment de la regularitat.

� Simplificació de redundàncies.

� Permeabilització de la xarxa viaria.

� Disminució del temps mig dels viatges.

OBJECTIUS

� Reforma de la xarxa de superfície.

� Permeabilització de la xarxa viària.

� Regulació de la circulació.

� Regulació de l’aparcament.

ACTUACIONS NECESSÀRIES

Accions coordinades dels
diferents agents públics, 
privats –i del ciutadans-
implicats en la reforma

2. Oportunitat de reforma de la xarxa de superfície
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� Xarxa radial que articula bé la relació entre el centre històric i els barris (antics municipis) 
de Barcelona: Sants, Horta, Sarrià... però  que  no resol prou bé les relacions perifèriques
dels diferents barris, entre ells mateixos.

� Per raons d’història de la ciutat, funciona molt més com una suma de línies, que no com
una autèntica xarxa intel�ligible per si mateixa .

� Redundància de línies en una part de la xarxa (Zona central).

� Un sistema de “línies” té una llegibilitat relativa menor que un sistema basat en”eixos”, 
tant per als turistes que desconeixen la ciutat, com per als propis habitants de la ciutat
en els desplaçaments no habituals.

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA ACTUAL

2. Oportunitat de reforma de la xarxa de superfície
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CARACTERÍSTIQUES de la XARXA ACTUAL: ESQUEMA GENERAL 

Actual
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SITUACIÓ ACTUAL: REDUNDÀNCIA

2. Oportunitat de reforma de la xarxa de superfície
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3.- La Nova Xarxa
Una proposta de model

per al futur
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EXEMPLE D’UNA NOVA XARXA 

Nou model de mobilitat

3. Nova xarxa: UN MODEL RACIONAL PER AL FUTUR
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� Permet un nou model global –integrat- de Mobilitat.

� La nova xarxa d’autobusos encaixa en un disseny on cada mode de transport compta
amb un espai reservat.

� La proposta de vies bàsiques segueix un esquema de xarxa ortogonal que és la més
eficient en els sistemes urbans densos.

� La xarxa d’autobusos comparteix amb el vehicle privat les vies bàsiques de la ciutat. 
Les vies bàsiques compten amb ona verda prioritària per al bus.

� La topologia de la xarxa ortogonal assegura la isotropia del territori, millora la 
connexitat i permet un increment de connectivitat.

� Contribueix significativament a la disminució d’emissions contaminants.

MODEL CONCEPTUAL I AVANTATGES

3. Nova xarxa: objectius i avantatges
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CARACTERÍSTIQUES d’una NOVA XARXA 

� Funciona com una xarxa estructurada en eixos
verticals i horitzontals.

� És una xarxa ortogonal estesa a tot el territori i 
assegura una connexitat màxima.

� La xarxa és llegible pel ciutadà. S’aproxima a la 
idea del “joc de les barquetes” on les caselles
coincideixen amb les parades comunes entre 
eixos. 

� La xarxa mental s’aproxima a la xarxa de metro 
en superfície amb intercanviadors sense distància
entre ells, assegurant una màxima connectivitat.

S’articula com una 

xarxa de metro en superfície,

llegible, connexa i connectiva.

3. Nova xarxa: característiques
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MAPA d’EIXOS VERTICALS de la NOVA XARXA

3. Nova xarxa: característiques
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MAPA d’EIXOS HORITZONTALS de la NOVA XARXA

3. Nova xarxa: característiques
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MAPA de LÍNIES DIAGONALS de la NOVA XARXA 

3. Nova xarxa: característiques
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MAPA d’EIXOS VERTICALS i HORITZONTALS: XARXA BASE

3. Nova xarxa: característiques
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4. MILLORES DE CONNECTIVITAT TERRITORIAL DE LA NOVA  XARXA

NOVA XARXA, ESTACIONS de METRO ACTUALS i PROPOSTES del 
PDI 2001-2010

3. Nova xarxa: característiques
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MAPA d’EIXOS DIAGONALS i INTERCANVIADORS

3. Nova xarxa: característiques
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MAPA de BUSOS de BARRI

3. Nova xarxa: característiques
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3. Característiques de la nova xarxa: Població servida

NOVA XARXA
Població servida (r=300m) : 1.882.815 hab.
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3. 1 Hipòtesis d’anàlisi

� Viatgers ubicats a les parades de la xarxa actual:

� Distribució uniforme en un radi de 300 m.

� Concentrats en un anell de 200 m de radi  
al voltant de la parada.

� Velocitat a peu: 4 km/h

300 m 200 m
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4.- Comparacions
Xarxa actual - Nova Xarxa
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4.1  MILLORES DE CONNEXITAT TERRITORIAL DE LA NOVA XARXA

La xarxa millora
en dotació els teixits
dels barris de: 

� Centre històric
� Gràcia
� Sants
� Sant Gervasi
� Bon Pastor
� Roquetes-Verdum
� Ciutat Meridiana-

Vallbona
� Guinardó

4. Comparació de les xarxes actual i futura

Anàlisi de dotació de parades de bus
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Dotació de parades de bus: simplificació de la xarxa

La nova xarxa manté
l’accés al servei.

La nova xarxa
racionalitza els
centres més
importants.

4.1  MILLORES DE CONNEXITAT TERRITORIAL DE LA NOVA XARXA

4. Comparació de les xarxes actual i futura
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Característiques de la nova xarxa de busos: Dotacions de parades a la xarxa actual i a la 
futura i l’intercanvi entre eixos

4.2  MILLORES DE CONNECTIVITAT TERRITORIAL DE LA NO VA XARXA

4. Comparació de les xarxes actual i futura
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Tipus de parades i intercanviadors
4.2  MILLORES DE CONNECTIVITAT TERRITORIAL DE LA NO VA XARXA

Parada

Marquesina

Expenedor de bitllets

Senyalitzador d’intercanvi 

Parades a menys de 30 
metres

Parades entre 30 i 75 
metres

Parades a més de 75 
metres

Parades individuals

P

P

P

P

P

P

E

E

E E

M

MM

M

M

S

E

M

P

S

E

M

P

S

Parades entre 30 i 75 metres. 
Encreuaments amb una línia de 
doble sentit

P

P

M
E

P

M

Parades entre 30 i 75 m. 
Encreuaments amb dues 
línies de doble sentit

P

P

M
E

P

M
E

P

M E

P

M E

4. Comparació de les xarxes actual i futura
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� La nova xarxa d’AUTOBUSOS millora la connectivitat amb
el metro i els ferrocarrils (RENFE i FGC).

� El 89% de les estacions de metro tenen, com a mínim, 
una parada de bus a menys de 200 m, essent la distància
mitjana de 60 m.

� Qualsevol habitant de qualsevol barri de Barcelona té
possibilitats equivalents d’accés al Sistema de Transport
Públic, en un o més d’un dels seus modes.

4.3  MILLORES D’ ACCESSIBILITAT TERRITORIAL DE LA NO VA XARXA

4. Comparació de les xarxes actual i futura
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Augment de la freqüència a la nova xarxa:

En assolir la freqüència d’una unitat de servei cada 4/5 minuts

� La nova xarxa es comporta com un metro en superfície.

� La isotropia de la xarxa (parades a < 300 m i freqüències ≤≤≤≤ 5 minuts) permet igualar 
el territori reforçant la descentralització dels teixits urbans, donant servei a les àrees de 
nova centralitat: @22; Sagrera; Ciutat Judicial; Triangle;...etc.

4.3  MILLORES D’ACCESSIBILITAT HORÀRIA  DE LA NOVA X ARXA

4. Comparació de les xarxes actual i futura
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Augment de la velocitat i regularitat

Extensió del carril bus a la major part de la xarxa. Es redueix el nombre 
de friccions amb la resta de modes de transport.

Eliminació de l’excessiva redundància de línies sobre un mateix tronc, on
hi ha parades que encotxen i desencotxen els viatgers de vàries línies.

La xarxa de bus transcorre per vies bàsiques, aprofitant-se de fases 
semafòriques amb prioritat de verd al pas del bus .

Millora del control telemàtic i de georeferenciació pel principi de que per un 
carrer només hi passa un eix.

4.4  MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL SERVEI: VELOCITAT

4. Comparació de les xarxes actual i futura



41

5.- Impactes de 
la Reforma de la Xarxa
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5. Anàlisi de l’impacte

� El temps mig de viatge de totes a totes les zones millora
significativament (30%)

� El nombre de transbordaments necessari de totes a totes 
les zones augmenta, però aquests es fan entre eixos a 
quatre minuts d’interval

5.1 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT GLOBAL
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5. Anàlisi de l’impacte

Cal distingir les raons científiques, tècniques i acad èmiques que aconsellen un 
CANVI DE MODEL, de les raons d’aprenentatge i cultura  d’ús del ciutadà que  fa 
servir el transport públic d’autobusos -i és, al cap i a la fi- el destinatari de les 
millores i qui mesurarà la seva bondat.

El model actual: “Línies”

� Té connotacions emocionals per a la gent, que en parla  amb sentit de 
propietat: “La meva línia és”..., “La línia de bus de casa meva és”... etc.

� Està fortament arrelat en una important quantitat de ciutadans/es que en 
fan ús, i caracteritza un perfil de població que coneix molt les dues o tres
línies que fa servir habitualment, però menys la resta de les 103 línies.

� La realitat metropolitana : tot i que tècnicament indubtable, s’han de 
completar els estudis que assegurin que es modificarà, per bé, el model
de mobilitat de tota l’Àrea i la Regió Metropolitana de Barcelona i no 
solament la mobilitat de la ciutat capital.

5.2 CULTURA CIUTADANA I ÚS DEL SISTEMA DE SUPERFÍCI E
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5. Anàlisi de l’impacte

Els estudis dels hàbits de mobilitat de la població del total de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona aconsellen distingir entre els canvis “de traçat” que no més resolen una part
dels problemes evolutius de mobilitat de la conurbació , i el total de canvis necessaris
que inclouen carrils bus (urbans però també viaris d’accé s), trajectes urbans
intermunicipals, trajectes de més llarg recorregut, tr ansbordaments, intercanviadors, 
etc.   

El model proposat: “Eixos”

� Té avantatges de ràpida comprensió d’origen-destí, fins i tot per als
desconeixedors de la metrópoli: ”L’eix paral·lel al mar”, “l’eix mar-muntanya a 
l’alçada de Badalona” o de “La sagrada Família” etc, etc.

� Permet que una sola “línia” transcorri per cada eix, el que facilita l’escurçament de 
la freqüència de pas fins a temps “quasi de Metro”.

� No cal conèixer molt cap línia ja que el concepte geomètric de graella requereix
una mínima orientació en l’espai o de capacitat de “lectura de plànols”.

� Abans de la seva implantació requereix una tasca d’explicació i informació pública 
molt superior a qualsevol “millora sobre el que ja existeix”.

5.3 CULTURA CIUTADANA I ÚS DEL SISTEMA DE SUPERFÍCI E
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El model actual i el model proposat: “El canvi”

� Suposa un canvi de concepció del Transport Públic de passatgers en 
superfície per a l’AMB.

� Per tant, l’estudi d’alternatives al model actual ha de ser reflexionat i 
compartit amb profunditat.

� Ha de reconèixer -i nodrir-se- de la millor experiència del nostre entorn
europeu. 

� Com qualsevol canvi que afecti diariament a milers de persones en els
seus hàbits i experiències vitals -quan es decideixi- ha d’esser justificat, 
explicat i consensuat abastament, abans de procedir a la seva execució.

� Requereix consens i acceptació de tots els interlocutors involucrats en la 
MOBILITAT METROPOLITANA.

5. Anàlisi de l’impacte

5.3 CULTURA CIUTADANA I ÚS DEL SISTEMA DE SUPERFÍCI E
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El model actual i el model proposat: “El canvi”

� Arribat a resultats desitjables i positius en tots els supòsits
previstos en els apartats anteriors, la prudència i l’experiència de 
metròpolis del nostre entorn europeu, aconsellen un model
d’implementació progressiva, val a dir, proves empíriques en un 
sector urbà mesurable per tal d’assolir un ampli suport dels
ciutadans/es-usuaris/es, abans de procedir a la seva
implementació generalitzada.

5. Anàlisi de l’impacte
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