
Fitxa Diagnosi: 

1. Mobilitat en Transport públic:  

2. Diagnosis: 

Oportunitats de Millora Punts Forts 

La qualitat del TPC de superfície, bàsicament la velocitat comercial i la regularitat, son ambdues exposades al 
conflicte amb el vehicle privat. El rendiment que suposen els carrils bus es pot millorar, fomentant el 
respecte per part de la resta de conductors i motoristes. En aquest sentit, el cotxe especial de vigilància 
ha millorat aquest aspecte. Per altra banda cal implantar sistemes de regulació semafòrica, que 
afavoreixen els recorreguts dels autobusos.  

La xarxa de Metro pràcticament serveix a tota la ciutat. Les obres previstes en el PDI 2001-2012 que estan en 
curs (L9, extensió de L2, L4, L5, i remodelació de les estacions més antigues per a dotar-les d’accessibilitat 
universal) faran la xarxa més accessible i còmoda, especialment per a les PMR. Cal tenir en compte, a més, 
l’augment en l’esperança de vida dels ciutadans de Barcelona. 

Es preveu una millora de la freqüència en hora punta, hora vall i caps de setmana i una millora de les condicions 
de seguretat, amb mes il·luminació i increment del nombre de vigilants. 

La integració tarifària va ser el primer pas per integrar de debò les xarxes de transport públic. La fase següent 
fou la informació integrada, perseguida els últims anys per l’ATM amb resultats apreciables. Ara manca 
la darrera fase, la integració física de xarxes i intercanviadors.  

L’autobús i el tramvia seran el transport per excel·lència de la gent gran i per als desplaçaments interns que 
no depassin els 20 minuts. Cal la possibilitat de que a llarg termini, els TPC de Barcelona serveixin més als 
viatges pendulars per motiu de treball o gestions i visites, dels residents en els municipis de la corona 
adjacents. Almenys pel que fa al metro, els punts importants de O/D es situen en les grans estacions de 
correspondència de serveis interurbans i urbans. 

El servei de bus permet la seva adaptació a la demanda. Es disposen de 108 km de carril bus i es fa un reforç del 
servei els dies laborables i el cap de setmana. 

Es preveu el creixement del bus de barri i la realització d’estudis per a la futura implantació dels serveis d’elevades 
prestacions, la prolongació i creació de noves línies, i l’ampliació de serveis. 

No es disposa de suficient capacitat per donar servei a la demanda en alguns punts de la xarxa de TPC 
amb un bon nivell de servei, sobre tot durant el període punta del matí.  

Pels modes en superfície un punt fort és el clima i l’urbanisme de la ciutat, molt agradables la major part de 
l’any. 

 

Aparcament d’intercanvi modal  L’oferta d’estacionament vinculada a l’intercanvi modal és pot incrementar en 
alguns punts. Cal optimitzar l’oferta d’aparcament a l’entorn de les estacions en l’origen del desplaçament, 
tot oferint un ús exclusiu per als usuaris de TPC. 

Aparcament d’autocars discrecionals: Donat que l’activitat turística de la ciutat es troba en continu 
creixement pel que fa al nombre de visitants (com és el cas dels que arriben en creuers), la demanda 
d’estacionament i parada d’autocars a prop del centre Històric està també en continu augment, generant-
se determinades situacions de saturació de la via pública. L’actual oferta d’aparcaments d’autocars, en 
calçada i fora de la calçada, està pendent de reestructuració per adaptar-la al creixement de la demanda 
dels últims anys. 

Aparcament d’autocars regulars 

La tendència actual d’ubicar les parades de les línies de llarg recorregut (>30km) a les estacions i especialitzar les 
existents a la via pública per a línies metropolitanes permet ordenar l’estacionament d’aquest mode de 
transport a la via pública. 

D’altra banda, les noves estacions d’autobusos projectades a Sants i La Sagrera han de cobrir la demanda 
creixent, que es concreta amb la implantació de noves línies de transport regular i en l’increment del nombre 
d’expedicions. Aquestes estacions disposaran d’espai també per a poder efectuar les parades tècniques i de 
regulació de la línia, tot evitant la saturació de les dàrsenes i l’estacionament informal a l’entorn de les 
estacions. 



3. Plànol de cobertura del transport públic a radi 250 – 300 - 350 metres. 
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4. Àmbit d’actuació: 5. Zona d’actuació: 

Barcelona i Àrea Metropolitana Ciutat de Barcelona 

6. Fase: 7. Estimació d’inversió: 

PMU 2006-2012  1.260.000€ 

8. Possibilitats d’actuació: 
 
 Actuació 3.2.1: Impulsar l’accessibilitat universal. Promoure el Pla de Millora d’Estacions. PDI MM03 i MM04: Millora d’estacions i adaptació a PMR. Millora de l’entorn de les parades 

d’autobús. 
 
 Actuació 3.2.2: Incrementar els itineraris accessibles, introduint més semàfors amb senyalització acústica i informant adequadament als col·lectius interessats. Execució del Pla de parades 

accessibles. 
 
 Actuació 3.3.1: Invertir en mesures de seguretat als voltant de parcs urbans i llocs d’esbarjo. (30.000€/estudi). 
 
 Actuació 3.4.1: Invertir en millores de la freqüència del transport públic en les zones menys servides, de nit i ampliació dels horaris de serveis. Impulsar el transport col·lectiu en superfície a la 

Zona Franca. Potenciar la xarxa de bus nocturn. Afegir 10 km nous de carril bus l’any 2008. Millorar la velocitat comercial dels autobusos. (240.000 € per als estudis).  
 
 Actuació 3.4.2: Perllongar i ampliar la xarxa de metro i tramvia a les zones de forta demanda sense cobertura ferroviària.  Adequar la distribució de línies i parades. Millorar els punts de 

transbordament. (180.000€ per als estudis). 
 
 Actuació 3.4.3: Promoure una mobilitat no quotidiana que no depengui del vehicle privat. (90.000€ per elaborar els estudis). 
 
 Actuació 3.4.4: Proveir d’espais per aparcaments d’autocars turístics. (60.000€ per elaborar els estudis). 
 
 Actuació 3.4.5: Promoure altres modes de transport col·lectiu (transport per cable) i infraestructures sostenibles (Ronda Verda). (60.000€ per elaborar els estudis). 
 
 Actuació 3.4.6: Implementar sistemes d’informació a l’usuari, tant en les parades i al propi servei, com abans d’accedir-hi. (120.000€ per els estudis). 
 
 Actuació 4.1.3: Potenciar la creació i gestió de terminals-intercanviadors entre el transport públic intern i el de connexió. (120.000€) 
 
 Actuació 4.3.1: Impulsar els projectes, la construcció i la gestió dels carrils BUS-VAO.  (120.000€). 
 
 Actuació 4.3.2: Augmentar la competitivitat del transport públic vers el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al transport públic col·lectiu en superfície. Actualment ja està en 

servei la prioritat semafòrica al C/ Aribau. Es preveu la futura implantació als carrers Muntaner, València, Mallorca, Tarragona, Gran Via i Mare de Déu de Montserrat.        (240.000€) 
 



9.- Previsions del PTC a l’àrea Metropolitana de Barcelona: 



 
Fitxa Diagnosi: 

1. Mobilitat a peu  

2. Diagnosis: 

Oportunitats de Millora Punts Forts 

Seguretat:  

Els vianants es veuen implicats en una part important dels accidents que es donen a la ciutat de 
Barcelona (14,4%).  

Aquest percentatge augmenta de forma significativa en alguns intervals d’edats: 40% dels menors de 16 
anys implicats en accidents eren vianants, i quan parlem de majors de 59 anys el percentatge arriba 
pràcticament al 50%. 

Demanda: 

El 31% del total de nombre d’etapes dels desplaçaments que es produeixen diàriament a la ciutat de 
Barcelona, considerant tant els interns com interns-externs, es produeixen a peu i en bicicleta  

Però si s’analitzen només els desplaçaments interns, aquesta xifra augmenta fins el 46%. 

Disseny i conservació de la via pública:  

La accidentalitat va relacionada amb les condicions dels espais públics, i el seu disseny. Es deu incidir en 
aquests factors per aconseguir bons nivells de servei, comoditat i  seguretat dels usuaris. 

Cohabitació amb altres usos i activitats: obres, terrasses, etc. La via pública, i concretament les voreres 
admeten una gran diversitat d’activitats, algunes de les quals poden afectar el confort del vianant. 

 

Condicions favorables per fomentar els desplaçaments a peu com el principal mode de transport a l’interior de 
la ciutat: 

Ciutat densa i compacta: té una important concentració de les diferents tipologies d’activitats en un mateix 
espai (habitatge, comerç, oficines, etc.), satisfent les necessitats dels ciutadans en un àmbit més reduït, 
afavorint que els desplaçaments es realitzin a peu. 

Clima suau i mediterrani, amb 17,3 ºC de temperatura mitjana anual i 74 dies de pluja a l’any de mitjana. 

Orografia de la ciutat variada, que alterna zones pràcticament planes, accessibles per a desplaçar-se a peu, 
amb àrees on les condicions orogràfiques no faciliten la seva accessibilitat a peu. 

        La diversitat de tipus d’espai urbà i els usuaris d’aquest espai requereix anàlisi específic per fer diagnosi: 

Les estimacions resultants solen ser valors mitjos que en molts casos són molt diferents de la realitat i per 
tant, poc útils de cara a una planificació estratègica o a un pla d’actuació. 

 

Actuacions municipals:  

Creació de zones per a vianants, carrers de prioritat invertida i zones 30. A més, també es treballa en 
l’ampliació de voreres, senyalització per a vianants o totes les mesures relacionades per garantir 
l’accessibilitat, entre d’altres.  

S’estan posant en marxa diversos plans de mobilitat en alguns districtes, com Gràcia i Ciutat Vella, que 
valoren els espais públics i en reconeixen les mancances per als  vianants, tot corregint-les. 

Pacificació de la Rbla. de Catalunya els diumenges i festius. 



3. Plànol de zones exclusives per vianants. 

Font: Ajuntament de Barcelona.
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Font: Ajuntament de Barcelona.
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4. Àmbit d’actuació: 5. Zona d’actuació: 

Ciutat de Barcelona Ciutat de Barcelona 

6. Fase: 7. Estimació d’inversió: 

PMU 2006-2012  12.199.000€ 

8. Possibilitats d’actuació: 
 
 Actuacions 1.2.1 i 1.2.2: Remodelació per als vianants dels cascs antics i creació de zones de prioritat invertida. Remodelació per als vianants (plataforma única) de més de 400 carrers molt 

estrets, per a què compleixin amb el codi d’accessibilitat. Pla i execució de les zones 30  (75.000€ el pla). (10.570.000€ l’execució). 
 
 Actuació 3.1.1: Millorar les condicions de la mobilitat dels vianants. Eliminar mobiliari urbà innecessari de les voreres. Oferir progressivament més places de motocicletes i ciclomotors a la 

calçada, a fi de tendir a la seva eliminació de les voreres. Adaptació de tota la ciutat a PMR.  (60.000€/any). 
 
 Actuació 3.1.2: Millorar les condicions de la mobilitat dels vianants. Organitzar i col·laborar en l’organització d’actes de promoció dels desplaçaments a peu. Promoure Barcelona com a 

referent internacional de la promoció dels desplaçaments a peu. (74.000€/any). 
 
 Actuació 4.3.5: Impulsar el pla de senyalització informativa per a vianants i vehicles. (750.000€). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Plànol objectiu de Z30 i zones de vianants. 

 

LES CORTS
Sant Ramon
Maternitat
Pedralbes
CIUTAT VELLA
El Raval
Sant Pere
Santa Caterina
El Born
SANTS-MONTJUÏC
Badal
Hostafrancs
La Bordeta
Sants 
Font de la Guatlla
Poble Sec
SARRIÀ- SANT GERVASI
Farró
HORTA-GUINARDÓ
Horta
NOU BARRIS
Prosperitat
SANT ANDREU
SANT MARTÍ
Camp de l’Arpa
El Clot



 
Fitxa Diagnosi: 

1. Mobilitat en bicicleta  

2. Diagnosis: 

 Oportunitats de Millora Punts Forts 

Seguretat:  

Gran fragilitat. A causa de la desproporció de pes i volum 
davant dels vehicles de motor i per la falta de protecció de 
l’usuari, l’exposició és màxima en cas d’accident.  

Demanda: 

El cas dels usuaris de la bicicleta per la seva mobilitat obligada, és el que mostra l’increment més notable. Entre els anys 2004 i 2006 hi ha un 
augment continuat. És el mode de transport que creix més ràpidament en nombre d’usuaris, amb creixements sostinguts als darrers anys. 

Disseny de la via pública:  

Algunes vies amb espai viari no adaptat. Les dimensions 
de la calçada, les cruïlles, l’espai d’estacionament i la 
senyalització està condicionada per la presencia de vehicles 
motoritzats. 

Infraestructura:  

L’any 2006 es compta amb 128,9 quilòmetres de carril bici. L’evolució del nombre de quilòmetres en els darrers anys ha estat regular.  

Barcelona compta (dades 2007) amb 14.100 places d’aparcament públiques per bicicletes en superfície i 1.162 reserves d’aparcament subterrani 
als aparcaments de BSM i SABA. 

Manca de tradició: 

La ciutat de Barcelona encara no té una tradició 
d’utilització de la bicicleta en els seus desplaçaments 
quotidians, i no té la simbologia d’estatus que pot tenir el 
vehicle motoritzat (cotxe i moto), o alguns transports públics 
(taxi) 

Promoció:  

Es realitzen anualment una gran varietat de campanyes, actes de participació ciutadana, edició de pamflets, trobades, congressos, etc. 

Existeixen una sèrie d’actes populars i trobades en relació amb la bicicleta que periòdicament es donen lloc a la ciutat, organitzats per 
l’Ajuntament de Barcelona, les diferents associacions de la bicicleta, escoles, universitats, etc. 

Edició periòdica del nou plànol de carrils bici. 

Robatoris: 

Els freqüents robatoris de bicicletes a la ciutat actuen com 
a element dissuassori en l’ús habitual d’aquest mode de 
transport. El PMU planteja l’oportunitat de implantar 
sistemes d’aparcament i control que redueixen aquest 
fenomen. 

Participació ciutadana:  

L’Ajuntament de Barcelona ha creat la Comissió Cívica de la Bicicleta, un òrgan municipal de participació sectorial que engloba més de 40 
persones i entitats representatives del sector de la bicicleta. La Comissió s’estructura en diversos grups de treball que s’encarreguen d’un o més 
aspectes relacionats amb la bicicleta dins de la ciutat de Barcelona.  

La Comissió Cívica de la Bicicleta ha obtingut l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Ciutats Ciclistes (1995), l’adopció de la Declaració 
d’Amsterdam sobre els drets dels ciclistes (2001), la convocatòria d’un Pla Estratègic de la Bicicleta (2002) i l’elaboració de manuals tècnics sobre 
els carrils bici a Barcelona. 



3. Plànol de carrils bici i de cobertura del Bicing a Barcelona. 

 



4. Àmbit d’actuació: 5. Zona d’actuació: 

Ciutat de Barcelona Ciutat de Barcelona 

6. Fase: 7. Estimació d’inversió: 

PMU 2006-2012  28.755.000€ 

8. Possibilitats d’actuació: 
 
 Actuació 3.1.3: Millorar les condicions de la mobilitat de ciclistes. Potenciar la bicicleta com a transport habitual. Millorar i desenvolupar una xarxa ciclable directa, segura, contínua i còmoda,    

que connecti tots els punts d’interès ciutadà amb els diferents barris. (12.000.000€).  
              Es preveu augmentar en 400.000€ les quantitats destinades als projectes en curs durant el 2008. Es destinarà a l’increment de seguretat del carrils bici existents. 
 
 Actuació 3.1.4: Millorar les condicions de la mobilitat de ciclistes. Augmentar l’oferta d’aparcament de bicicletes a la via pública. (660.000€). 
 
 Actuació 3.1.5: Millorar les condicions de la mobilitat de ciclistes. Proposar que s’inclogui en les llicències urbanístiques l’aparcament de bicicletes en edificis públics i privats. 
 
 Actuació 3.1.6: Impulsar una xarxa potent de bicicletes públiques a la ciutat (6.000 bicicletes i 400 estacions).Augmentar-ne els d’usuaris. Impulsar un sistema de Bicing metropolità. 

(2.600.000€/any, cada 1.500 bicicletes). 
 
 Actuació 3.1.7: Campanyes de sensibilització sobre la bicicleta i els seus beneficis en salut i medi ambient. Organitzar i col·laborar en l’organització d’actes de  promoció dels desplaçaments en 

bicicleta. Creació del grup internacional de ciutats amb bicicletes públiques. Actualitzar la web de l’Ajuntament de Barcelona amb informació i promoció de la mobilitat en bicicleta. Consolidació 
de la Comissió Cívica de la Bicicleta. (50.000€/any). 

 
 Actuació 3.1.8: Promoure la implantació d’un registre únic de bicicletes a nivell autonòmic i proposar que els ciclistes disposin d’una assegurança de responsabilitat civil. (45.000€ el primer any, 

per la inversió inicial i 30.000€ la resta d’anys, en concepte de manteniment i gestió). 
 

 
 
El Pla de carrils bici 2012 està actualment en curs d’elaboració. Es preveu la seva definició durant l’any 2008. 

 



 
Fitxa Diagnosi: 

1. Mobilitat en vehicle privat:  

2. Diagnosis: 

Oportunitats de Millora Punts Forts 

Ocupacions mitjanes:  

Les ocupacions mitjanes per cotxe i vehicle de distribució urbana de mercaderies són relativament 
baixes, el que comporta un rendiment molt baix de l’espai de calçada destinat al cotxe. 

Activitat econòmica i vehicle privat: 

Encara que anualment es redueix l’espai viari en superfície destinat al vehicle privat, l’activitat econòmica 
de la ciutat ha crescut. 

Accidentalitat:  

L’increment de matriculació de motos, des de que es possible la seva conducció amb el permís de 
conduir tipus B ha suposat un augment del nombre d’aquests vehicles circulant per la ciutat. 
Conseqüentment ha suposat un augment en l’accidentalitat. 

Parc mòbil: 

El percentatge de motos a la ciutat afavoreix l’optimització de l’espai destinat al vehicle privat  

Ocupació de l’espai viari: 

L’augment de vehicles motoritzats  de dues rodes  a la ciutat ha incrementat el estacionament d’aquests 
vehicles en espais destinats als vianants, donat que tradicionalment aquests vehicles han estat a les 
voreres. 

Malgrat el desplaçament continuat de les motos estacionades tradicionalment a les voreres cap a la 
nova oferta en calçada a traves de l’expansió d’aquesta oferta especifica per a motos als darrers anys 
(27.000 places), encara es detecta una alta pressió d’estacionament en àrees concretes per l’alta 
demanda existent , de forma que aquesta situació no es pot resoldre únicament en superfície sinó que 
cal incentivar l’ús dels aparcaments públics i privats per a les motocicletes.  

Aparcament residencial: 

L’oferta d’aparcament fora calçada creix de manera important a les darreres dècades, tant per l’actuació 
dels plans d’aparcaments municipals com per nova oferta generada per la propietat privada a través de 
l’aplicació de la normativa vigent pel que fa a la dotació de places d’aparcament dels nous edificis, i fins i tot, 
en molts casos creixent per sobre d’ella. 

L’eina de gestió dels Plans d’Aparcaments Municipals serveix per a cobrir aquestes dèficits en situacions a 
on no pot arribar l’activitat privada per la consolidació urbanística de una sector o bé per desinterès 
empresarial. 

El dèficit global d’aparcament residencial (2004) és de 78.000 places, un 44% menys en relació a l’any 1998. 

Usuari 

         El tipus d’usuari actualment està configurat por un perfil molt ampli, on el ciclomotor es una part important. 
Amb la possibilitat de conducció de motos fins a 125 c.c. amb permís de conducció B , s’ha observat un 
increment de la matriculació i circulació de motos d’aquestes característiques. 

Aparcament en destinació 

La recent implantació de l’àrea verda a la zona central de la ciutat ha incentivat la desaparició dels 
estacionaments de llarga durada a la calçada per motiu treball i l’especialització de la calçada per a 
estacionaments de curta durada (C/D, gestions, compres) i per a residents. 

Tot això ha provocat una major eficàcia en l’ús de l’espai i un traspàs cap als mitjans de transport públic. 

 



3. Plànol de la xarxa bàsica de carrers de la ciutat. 

 



 
4. Plànol de IMD a la xarxa de carrers de la ciutat. Assignació de trànsit de la situació actual 

 



5. Plànol de I.S.> 90% CAPACITAT a la xarxa de carrers de la ciutat. Assignació de trànsit de la situació actual en hora punta. 

 
 



6. Plànol de VELOCITATS MITJANES  a la xarxa de carrers de la ciutat. Assignació de trànsit de la situació actual. 

 
 



7. Àmbit d’actuació: 8. Zona d’actuació: 

Barcelona i Àrea Metropolitana Ciutat de Barcelona 

9. Fase: 10. Estimació d’inversió: 

PMU 2006-2012  204.644.000€ 

11. Possibilitats d’actuació: 
 
 Actuació 3.1.9: Reduir el nombre de places d’aparcament a la calçada per a turismes i augmentar les de fora de calçada. Promoure les iniciatives d’aparcament dissuasori en origen (park &        

ride). 
 
 Actuació 3.1.10: Iniciar la revisió de la normativa urbanística que regula la construcció de les places d’aparcament de forma que es tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a regular 

màxims sobre determinats nivells, sempre segons l’ús de l’edifici. (24.000€). 
 
 Actuació 4.1.1: Regular òptimament l’espai destinat a l’estacionament de vehicles privats, com a eina de gestió de la demanda de mobilitat. Impulsar noves zones d’àrea verda. (180.000€). 
 
 Actuació 4.1.2: Dissenyar noves estratègies i operatives per reduir l’impacte de la DUM. Incorporar avenços tecnològics i propostes de gestió innovadores. Promoure la col·laboració amb 

altres ciutats europees en la recerca de les millors pràctiques en l’àmbit de la DUM. (90.000€/any). 
 
 Actuació 4.2.1: Institucionalitzar el car-pooling a la ciutat per tal d’augmentar la mitjana d’ocupació dels vehicles i disminuir el nombre de vehicles en circulació. (300.000€/any). 
 
 Actuació 4.2.2: Prohibir la circulació, en circumstàncies determinades, de vehicles amb un sol conductor. (90.000€). 
 
 Actuació 4.3.3: Potenciar la DUM nocturna i silenciosa, especialment en el ram de l’alimentació que tradicionalment suposa una distribució diària i molt atomitzada. (60.000€/any). 
 
 Actuació 4.3.4: Desenvolupar el Pla de Renovació Semafòrica. (40.000.000€ per als primers 4 anys i 40.000.000€ per a la segona fase). 
 
 Actuació 4.3.5: Impulsar el pla de senyalització informativa per a vianants i vehicles. (750.000€). 
 
 Actuació 4.3.7: Propostes per a la revisió del Pla Director de Infrastructures 2008-2015. 
 
 Actuació 4.3.8: Millorar l’adquisició i processament de la informació de la mobilitat mitjançant l’aprofitament dels avenços tecnològics disponibles, a fi d’optimitzar la gestió de l’oferta i 

demanda de mobilitat. (150.000€/any). 
              S’inclou en aquest punt el desenvolupar i/o executar plans derivats del projecte de Gestió Integral de Rondes: Detecció Automàtica d’Accidents, control de rampes, etc.  
 

 


