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4 Àmbit d’estudi 

4.1 Marc Territorial 
La ciutat de Barcelona té una important zona d’influència en el marc econòmic i 
de mercat de treball que inclou les set comarques que l’envolten: Maresme, 
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, el Garraf i l’Alt Penedès 
(Figura 4.1). Aquesta regió, formada per 164 municipis que abasten una 
superfície de 3.236,1 km2, (aproximadament un 10 % de Catalunya), és l’àmbit 
d’aquest estudi. 
 

 
Figura 4.1: Les comarques que integren la Regió Metropolitana de Barcelona.  

Font: ATM (2005) 
 
El conjunt rep el nom de Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) segons 
establí el Parlament de Catalunya l’any 1987 a les Lleis d’Ordenació Territorial 
i, actualment, és una de les deu majors concentracions metropolitanes 
europees, amb una població de 4.618.257 habitants (any 2003), el 70 % 
aproximadament de Catalunya.  
 
La RMB es pot organitzar en tres grans àmbits amb diferents densitats 
poblacionals (Taula 4.1): 
 

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

 
• Aglomeració central o primera corona metropolitana, que inclou 

Barcelona i l’àmbit d’expansió de la ciutat compacta. Configura un únic 
mercat de treball, amb Barcelona com a centre i un entorn en el qual 
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s’ha produït la desconcentració de la població i de les activitats 
econòmiques provinents de la ciutat central. Inclou els municipis que 
apareixen a la Figura 4.2. 

 
• Resta de la RMB o segona corona metropolitana, on conviuen capitals 

comarcals, àrees de concentració industrial, ciutats mitjanes i petites i 
àrees fonamentalment rurals. S’articula al voltant de les ciutats de 
Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquestes disposen d’una àrea de mercat 
de treball i d’un entorn comercial propis, però al mateix temps mantenen 
una forta relació amb Barcelona. 

 

 
Figura 4.2: Municipis que integren la primera corona metropolitana. Font: ATM (2005) 
 
 

Habitants Superfície Densitat Àmbit Municipis 
2001 km2 hab./km2 

Barcelona 1 1.503.884 99,07 15.180,01 
Aglomeració central (*) 17 1.123.928 232,70 4.829,94 
Resta RMB 146 1.762.578 2.903,00 607,16 
Total RMB 164 4.390.390 3.234,77 1.356,69 
(*) Sense incloure la ciutat de Barcelona 

Taula 4.1: La població de la RMB. Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2003) 
 
Resulta habitual considerar aquesta organització, malgrat que altres autors 
parlen d’un altre tipus de distribució, amb una ciutat central que inclouria 
Barcelona i els deu municipis del seu entorn amb els que conforma un continu 
urbà. 
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4.2 Marc socioeconòmic 
 
La RMB s’engloba en un territori de gran importància socioeconòmica com així 
ho demostra el fet que aporta més de dos terços del PIB català i assoleix el 
12% del PIB espanyol. 
 

Àmbit 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

Barcelona 1.751.136 1.752.627 1.701.812 1.643.542 1.508.805 1.503.884
Aglomeració 
central (*) 1.094.532 1.184.462 1.162.907 1.162.983 1.138.669 1.123.928

Resta RMB 1.174.045 1.301.787 1.364.808 1.457.897 1.580.574 1.762.578
Total RMB 4.019.713 4.238.876 4.229.527 4.264.422 4.228.048 4.390.390

(*) Sense incloure la ciutat de Barcelona 
Taula 4.2: Evolució de la població de la RMB.  
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2003) 

 
Segons la taula 4.2, la població de Barcelona es va mantenir estable entre el 
1975 i el 1981. A partir d’aquesta data es va començar a produir un descens 
gradual que portà a una pèrdua del 14,3 % de la població amb una taxa de 
creixement anual del -0,58 %, tendència molt semblant a la de la resta de 
l’aglomeració central a partir dels anys 80, quan aquesta ja no tenia suficient 
capacitat per assimilar el flux migratori que arribava a Barcelona (Taula 4.3). 
 

Àmbit 1975-
1981 

1981-
1986 

1986-
1991 

1991-
1996 

1996-
2001 

1975-
2001 

Barcelona 0,01 -0,59 -0,69 -1,70 -0,07 -0,58 
Aglomeració central 
(*) 1,32 -0,37 0,00 -0,42 -0,26 0,10 

Resta RMB 1,74 0,95 1,33 1,63 2,20 1,58 
Total RMB 0,89 -0,04 0,16 -0,17 0,76 0,34 

     (*) Sense incloure la ciutat de Barcelona 
Taula 4.3: Taxa de creixement anual de la població en %.  

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2003) 
 
Pel que fa a la resta de la RMB, s’ha produït un procés totalment invers al de 
Barcelona i l’aglomeració central, desplaçant la importància demogràfica de 
Barcelona cap a l’exterior de la primera corona metropolitana, que s’ha 
mantingut mitjanament estable (Figura 4.3). 
 
En general, es pot considerar que la població de la RMB creix de forma 
progressiva, com així ho confirma una anàlisi de les dades poblacionals del 
quadrienni 1999-2003 en què s’ha produït un increment de la població del 
7,1%, arribant als 4.618.257 d’habitants.   
 
Pel que fa a la residència de tota aquesta població, així com de les activitats 
econòmiques, s’ha anat produint un desplaçament des de Barcelona cap als 
municipis de la perifèria, amb el conseqüent augment de la població en 
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aquestes zones i de l’ocupació del sòl, que ja s’havia multiplicat per 4,3 en el 
període de l’any 1956 al 1996. 
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Figura 4.3: Repartiment de la població dins de la RMB. 

 Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2003) 
 
El desplaçament de les activitats econòmiques ha estat gradual i primer s’ha 
produït el moviment de les indústries, s’ha continuat amb el del comerç i, 
finalment, el de les oficines, localitzant-se principalment fora dels nuclis urbans. 
Així, s’ha conformat una sèrie de zones de baixa densitat i monofuncionals. 
 
Actualment, el 43 % dels llocs de treball es localitzen a Barcelona, el 26 % a la 
resta de l’aglomeració central i el 31 % a la resta de la RMB (segona corona). 
No obstant això, s’ha de destacar que a l’àmbit de Barcelona només un 35 % 
de la població ocupada hi resideix, fet que ocasiona un superàvit de llocs de 
treball a la ciutat i la conseqüent capacitat d’atracció per motius laborals. 
 
Respecte a la distribució dels llocs de treball per sectors d’activitat (Taula 4.4), 
l’evolució metropolitana porta a una especialització en el sector dels serveis, 
especialment a la ciutat de Barcelona, mentre que altres sectors com la 
indústria mantenen una implantació considerable a la perifèria.  
 

Àmbit Primari Indústria Construcció Serveis 

Barcelona 0,50 % 22,90 % 4,80 % 71,80 % 
Aglomeració central (*) 0,71 % 35,58 % 6,26 % 57,45 % 
Resta RMB 1,81 % 42,66 % 7,14 % 48,38 % 
Total RMB 1,00 % 32,73 % 5,91 % 60,36 % 

                    (*) Sense incloure la ciutat de Barcelona 
Taula 4.4:  Distribució dels llocs de treball de la RMB.  

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2003) 
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4.3 Marc de planificació 
 
La situació actual del ferrocarril així com les futures actuacions que es 
realitzaran estan emmarcades en un seguit de plans dels que destaquen el Pla 
d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), el Pla director 
d’infraestructures (2001-2010) i el Pla de transport de viatgers (aquest últim 
amb el termini d’aplicació finalitzat el 2005)  
 

4.3.1 Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) 
 
Es tracta d’un Pla Territorial Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures 
viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya, sempre en coherència amb 
les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la 
mobilitat. 
 
Les principals propostes d’aquest Pla estan coordinades i coexisteixen amb 
altres plans que actualment estan en procés de redacció, tramitació o revisió. 
Cal destacar el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) i el 
Pla de Rodalies de Barcelona, tots dos del Ministeri de Foment, i el PDI 2001-
2010 de l’ATM. 
 
Les principals directrius en què s’orienta el PITC en l’àmbit ferroviari estan 
encaminades en quatre direccions: 
 

• Alta Velocitat, amb actuacions destinades a construir noves línies amb 
velocitats mínimes de tràfic de viatgers de 200 km/h i que poden ser 
exclusives per a passatgers o aptes per a trànsit mixt. 

 
• Noves línies convencionals, amb actuacions en corredors on avui no 

existeix el ferrocarril o amb l’ampliació a dues vies per millorar la 
capacitat. 

 
• Variants i millores de les línies existents, amb actuacions de modificació 

de traçat o de millores significatives de corredors ja servits per 
ferrocarrils. En cap cas el PITC incorpora actuacions de manteniment i 
conservació ordinàries o extraordinàries pròpies del servei de cada línia. 

 
• Altres actuacions, no pròpiament objecte del PITC però que tenen un 

paper clau en la millora del servei de ferrocarril, de les que es pot 
destacar la construcció d’infraestructures destinades a servir la mobilitat 
interna de la RMB. En aquest últim aspecte, el PITC planteja un estudi 
més profund en les revisions del PDI i del Pla de Rodalies. 

4.3.2 Pla director d’infraestructures 2001- 2010 (PDI) 
 
Aquest pla, redactat per l’ATM, neix per donar resposta a les necessitats 
d’infraestructures del transport públic col·lectiu, majoritàriament ferroviari, és a 
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dir, de mobilitat de gran volum, a curt i mitjà termini a la Regió Metropolitana de 
Barcelona.  
 
Les directrius principals i objectius a complir del document són els següents: 
 

• Completar i racionalitzar la xarxa ferroviària central (Metro/FGC/Renfe), 
amb l’establiment de la nova línia L9 de Metro que hauria de cobrir 
zones actualment no servides del Barcelonès Nord així com del corredor 
l’Hospitalet – Zona  Franca – Aeroport, a més de potenciar la xarxa ja 
existent. 

 
• Millora i ampliació de la xarxa de rodalia. Les principals activitats 

proposades són la construcció de desdoblaments i aplicació de millores 
dels sistemes de control així com altres mesures per augmentar la 
capacitat del servei. Alhora, planteja el perllongament d’algunes línies 
per completar el sistema de rodalies en els àmbits metropolitans 
insuficientment coberts. 

 
• Establiment d’una xarxa de tramvia en corredors de demanda 

intermèdia, amb el desenvolupament de la xarxa ja existent a la ciutat de 
Barcelona i la seva conurbació. 

 
• Creació de nous intercanviadors i millora dels punts de correspondència 

existents. 
 

• Modernització i millora de la xarxa existent. Es pretén millorar la 
infraestructura (renovació d’estacions, adaptació d’andanes i vestíbuls a 
PMR...) així com l’explotació dels diferents serveis ferroviaris 
(construcció d’apartadors, banalització de les vies...) 

 
• Finançament diferenciat per tipus d’actuacions. 

 

4.3.3 Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTV) 
 
Es tracta d’un Pla Director que ha definit les directrius i les accions que han 
articulat la política de transport públic col·lectiu del Govern de la Generalitat fins 
el 2005. Aquest, ha coexistit amb altres plans (del servei interurbà per 
carretera, per exemple, i en els últims anys amb el PDI) juntament amb la 
posada en funcionament del Sistema d’Integració Tarifària a la RMB. 
 
Els seus objectius principals han estat: 
 

• Establir el concepte d’una xarxa de serveis i equipaments públics del 
transport col·lectiu de viatgers completa, coordinada i sostenible a 
Catalunya. 

 
• Promoure accions específiques que han afavorit la integració dels 

modes i les línies de transport en un sistema multimodal de 
funcionament en xarxa. 
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• Definir i crear nous serveis i equipaments públics de transport col·lectiu 

necessaris per atendre les necessitats manifestades i potencials de 
mobilitat dels ciutadans de Catalunya. 

 

4.3.4 Altres documents 

4.3.4.1 Pla Director Ferroviari del Port de Barcelona 
 
El Port de Barcelona es troba en un important procés d’ampliació i 
modernització de les seves infraestructures, definit pel Pla Director 1997 – 
2011, del que s’espera una transformació de la situació actual del transport de 
mercaderies per ferrocarril. En aquest sentit, aquest últim es mostra com un 
mitjà alternatiu al de la carretera, a dia d’avui molt saturades i amb poques 
possibilitats de creixement a la zona. 
 
Les actuacions emmarcades en el pla no només inclouen la zona del Port de 
Barcelona sinó que s’estenen en tot l’àmbit d’influència portuària, és a dir, les 
instal·lacions del port actual més la futura ampliació així com els complexos i 
accessos ferroviaris situats fora de la zona de servei.  
 
Les directrius principals que seguiran aquestes actuacions es poden resumir 
en: 
 

• Definir les infraestructures i instal·lacions ferroviàries portuàries i 
extraportuàries necessàries per donar resposta a la futura demanda del 
Port de Barcelona, així com les seves connexions i accessos a la xarxa 
general. 

 
• Introduir els criteris més adequats per a una eficient explotació i gestió 

ferroviària. 
 
A més, aquest pla es veu influenciat al seu torn per tot el conjunt de projectes 
externs al port que condicionaran la futura explotació ferroviària com podrien 
ser la construcció del Ramal Ferroviari del Llobregat, la connexió entre el port i 
França amb ample internacional, la construcció de la 2a fase del ZAL i 
l’ampliació de l’Aeroport del Prat. 
 

4.3.4.2 Propostes de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

 
A finals de 2005 la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va fixar com a primeres propostes de treball la posada en marxa 
d’un nou Pla de rodalies per a passatgers i mercaderies. 
 
Un treball previ ha analitzat la situació de la RMB i els dèficits de la xarxa de 
rodalies i a partir del mateix s’han establert les línies principals per poder 
millorar l’oferta del servei proposant: 
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• Augmentar la capacitat de les rodalies mitjançant millores en el material 

mòbil, horaris i freqüències i la renovació de la xarxa. 
 

• Aprofitar l’arribada de l’Alta Velocitat a la ciutat per fer les actuacions 
necessàries per descongestionar els colls d’ampolla de Barcelona. 
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4.4 La mobilitat a la RMB 
 
Segons l’enquesta realitzada per l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) 
el 2005, a la RMB en un dia feiner es produeixen un total de 13,5 milions de 
desplaçaments diaris amb edat superior als 15 anys segons la distribució que 
apareix a la taula 4.5. Això ha suposat un increment del 4 % respecte els 
desplaçaments que es van produir l’any anterior que contrasten amb el 
creixement moderat del nombre d’habitants. 
 

POBLACIÓ GENERAL 
SENSE MOBILITAT AMB MOBILITAT 

PROFESSIONALS DE LA 
MOBILITAT 

446.174 individus 3.451.447 individus 87.096 individus 
11,2 % de la població 86,6 % de la població 2,2 % de la població 

0 desplaçaments 12.099.116 desplaçaments 1.442.549 desplaçaments 
Comprèn les persones que 
no van realitzar cap 
desplaçament el dia anterior 
a l’enquesta. 

Comprèn les persones que 
van realitzar algun 
desplaçament el dia anterior 
a l’enquesta. 

Desplaçar-se és un element 
clau en la seva ocupació. 

Taula 4.5: Dades generals de l’EMEF’05 realitzada per l’ATM. Font: ATM (2005) 
 

4.4.1 La mobilitat de la població general 
 
Els 4 milions de persones, amb 16 o més anys, que formen part de la població 
general de la RMB, tant pel que fa a individus mòbils com no mòbils, realitzen 
una mitjana de 3,1 viatges en dia feiner sense apreciar-se diferències 
significatives entre els diferents àmbits territorials de la RMB, com es pot veure 
a la taula 4.6. 
 

ÀMBIT DE RESIDÈNCIA 
Corona Mitjana Comarca Mitjana 

Barcelonès 2,9 Barcelona 3,0 
Baix Llobregat 3,2 
Maresme 3,0 
Vallès Occidental 3,2 Resta de la primera 

corona 3,0 
Vallès Oriental 3,1 
Garraf 3,2 

Resta de la RMB 3,1 
Alt Penedès 3,0 

Total 3,1 Total 3,1 
Taula 4.6: Mitjana de viatges al dia a la RMB. Font: ATM (2005) 

 
S’ha de parlar en aquest punt d’un indicador clau de la mobilitat: la taxa 
d’autocontenció o quocient entre la població ocupada que treballa en un 
determinat àmbit i el total de persones ocupades d’aquell mateix àmbit. Aquest 
indicador avalua la capacitat que té un determinat sistema per subministrar 
llocs de treball a la seva població i, en sentit invers, de generar viatges cap a 
fora del territori. Així, tot i que les circumstàncies que empenyen la població a 
treballar fora del seu àmbit territorial son molt heterogènies, habitualment una 
autocontenció baixa està lligada a un dèficit de llocs de treball. Segons l’ATM, a 
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l’any 2005 l’autocontenció de la RMB en els seus tres àmbits territorials es 
defineix a trets generals segons les dades de la Figura 4.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4: Desplaçaments amb origen i destinació a l’àmbit de residència.  
Font: ATM (2005) 

 
Si es fa una anàlisi més concreta, el 83,7 % del total de desplaçaments 
efectuats per la població general en dia feiner tenen l’origen i la destinació a la 
mateixa comarca de residència. La comarca que presenta un grau més elevat 
d’autocontenció és el Barcelonès (89,2 %) i la que el té més reduït el Baix 
Llobregat (71,1 %), amb una dependència funcional major vers la resta de la 
regió (Figura 4.5). 
 

 
Figura 4.5: Desplaçaments dels residents amb origen i destinació a la comarca. 

Expressats en milers. Font: ATM (2005) 
 
Per la seva banda Barcelona és la principal destinació exterior dels residents a 
la resta d’àmbits territorials. Pel que fa a las desplaçaments externs de la 
població de Barcelona, es produeix un repartiment gairebé homogeni entre 
l’aglomeració central (resta de la primera corona metropolitana) i la resta de la 
RMB.  
 
Com a dada bàsica, es pot afirmar que el 82,1 % dels desplaçaments 
intercomarcals tenen com a origen o destinació la comarca del Barcelonès, 

Desplaçaments interns a l’àmbit de residència/total desplaçaments residents)*100 
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donant-se com a relacions principals les que hi ha entre aquesta comarca i les 
del Baix Llobregat i el Vallès Occidental (Figura 4.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 4.6: Principals desplaçaments intercomarcals. Font: ATM (2005) 
 
En relació als motius dels desplaçaments, la mobilitat obligada té una 
importància menor que no pas la no obligada, amb percentatges del 23,8 % i 
31,3 %, respectivament, i totes dues estan marcades per una tendència 
pendular, com ho indica un 44,9 % de viatges motivats per la tornada a la 
residència (Taula 4.7). 
 
Aquesta és la situació actual, però s’ha de destacar que no inclou la mobilitat 
professional que, com es veurà més endavant, farà minvar aquests resultats 
fent canviar lleugerament els resultats: la mobilitat obligada serà superior a la 
no obligada. 
 
Els dos tipus de mobilitat esmentats també ofereixen grans diferències pel que 
fa als modes de transport utilitzats per la població (considerada sempre dins del 
marc de la població general). Així, la major part dels desplaçaments per 
mobilitat obligada es duen a terme en vehicle privat (52,4 %) mentre que 
gairebé la meitat dels desplaçaments per mobilitat no obligada es realitzen 
caminant (47,0 %) (Taula 4.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desplaçaments expressats en milers. 
Només s’han considerat fluxos > 50.000 despl./dia, excepte connexions amb el Barcelonès, on 
s’han considerat totes.  
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Taula 4.7: Motiu dels desplaçaments de la RMB. Font: ATM (2005) 
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Taula 4.8: Modes de transport utilitzats per la població dins de la RMB segons el tipus 

de mobilitat. Font: ATM (2005) 
 
De forma general, es pot afirmar que el mode a peu i en cotxe són els mitjans 
de transport més emprats i, a mesura que se surt de la ciutat de Barcelona, l’ús 
del vehicle privat s’incrementa en detriment del transport públic tal com queda 
reflectit a la taula 4.9. 
 

Mitjà Barcelona 
Resta 

Primera 
Corona 

Total 
Primera 
Corona 

Resta 
RMB Total RMB 

A peu 36,1 % 35,4 % 35,8 % 31,8 % 34,2 % 
Transport 
públic 39,1 % 25, 7 % 33,5 % 11,4 % 24,5 % 

Vehicle privat 24,8 % 38,9 % 30,7 % 56,8 % 41,3 % 
Taula 4.9: Modes de transport utilitzats segons l’àmbit territorial. Font: ATM (2005) 

MOTIU FREQÜÈNCIA PERCENTATGE 
Treball 2.400.903 19,80% 
Estudis 487.347 4,00% 

Mobilitat obligada 2.888.250 23,80% 
Compres quotidianes 677.093 5,60% 

Compres no quotidianes 153.253 1,30% 
Metge/Hospital 279.392 2,30% 

Visita amic/familiar 383.715 3,20% 
Acompanyar persones 710.660 5,90% 

Gestions personals 466.358 3,90% 
Oci/diversió 580.889 4,80% 

Menjar fora (no oci) 66.542 0,50% 
Sense destinació fixa, passejar 430.157 3,60% 

Segona residència 25.870 0,20% 
Mobilitat no obligada 3.773.929 31,30% 
Tornada a casa 5.436.937 44,90% 

Total 12.099.116 100,00% 



 

José A. Martínez Sánchez  Anàlisi de la xarxa ferroviària de la RMB 
 

   

- 22 - 
 

 
Pel que fa a una anàlisi per comarques, els resultats també són interessants, 
on el Barcelonès, com ja s’ha avançat, té un percentatge relativament important 
de viatgers en transport públic, mentre que comarques com l’Alt Penedès o el 
Vallès Oriental no arriben ni al 10 % dels desplaçaments.  
 

4.4.2 La mobilitat amb els professionals 
 
Tots els resultats presentats fins ara estan condicionats a què únicament s’ha 
estudiat la població general. Si es considera el sector dels professionals de la 
mobilitat, que representa un 2,2 % de la població de la RMB, els resultats 
canvien substancialment ja que aquests representen el 10,7 % del total de 
desplaçaments, fent-ne una mitjana de 16,6 diaris i donant una prioritat 
destacada a l’ús del transport privat. De fet, si la població general fa un total de 
5 milions de desplaçaments en vehicle privat al dia, els professionals de la 
mobilitat en fan 1,3 milions. 
 
Així, les noves dades de mobilitat es veurien modificades de la següent 
manera:
  
 
 
 

12,1 milions de desplaçaments 
 

34,2 % a peu 
24,5 % en transport públic 
41,3 % en vehicle privat 

 
23,8 % per mobilitat obligada 

31,3 % per mobilitat no obligada 
44,9 % per tornada a casa 

 
Mitjana desplaçaments diaris: 3,1 

 
 
 

 
 
 

13,5 milions de desplaçaments 
 

30,7 % a peu 
23,0 % en transport públic 
46,3 % en vehicle privat 

 
32,0 % per mobilitat obligada 

27,9 % per mobilitat no obligada 
40,1 % per tornada a casa 

 
Mitjana desplaçaments diaris: 

- Professionals: 16,6 
- Global: 3,4 

 
Cal destacar dels canvis efectuats, els nous percentatges pel que fa a la 
mobilitat obligada i no obligada. Òbviament, la primera ha augmentat i ha 
passat a ser superior.  
 
Si es deixa de banda el fet de l’augment de la mobilitat obligada i de l’ús del 
vehicle privat, en detriment principalment dels desplaçaments a peu pel fet 
d’incorporar la mobilitat professional, les tendències pel que fa a ús del 
transport públic i privat respecte la distancia al centre de l’aglomeració central 
es mantenen: A mesura que els orígens o destinacions s’allunyen de 
Barcelona, el transport públic col·lectiu perd pes degut a que l’allunyament va 
acompanyat, en general, d’una disminució de la densitat residencial i de 
l’activitat econòmica. 

POBLACIÓ GENERAL POBLACIÓ GENERAL + 
PROFESSIONALS de la mobilitat
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4.5 La xarxa de transport 
 
La xarxa de transport principal de la RMB està fortament condicionada per la 
seva orografia: marcada longitudinalment per una línia costanera rectilínia de 
110 km, la serralada litoral i la depressió litoral que canalitzen el flux de tràfic 
paral·lelament a la costa, i transversalment per un seguit de rius i rieres que 
canalitzen les xarxes de transport cap a la costa.  
 
D’aquesta manera Barcelona, que està emmarcada entre el massís del Garraf 
al sud, la serra de Collserola a l’oest i la continuació de la xarxa litoral al nord, 
té accessos molt limitats que han hagut de ser superats històricament 
mitjançant l’aprofitament dels cursos del riu Llobregat i Besòs o bé mitjançant la 
construcció de túnels.  
 
D’altra banda, la depressió situada entre la serralada prelitoral i la litoral ha 
definit un segon eix que ha ajudat a connectar poblacions de la rodalia de 
Barcelona sense obligar al pas per la ciutat comtal.  
 

4.5.1 Xarxa viària 
 
A partir de l’organització estructural del territori es poden classificar els eixos 
viaris de carreteres en dos grans grups, els que són paral·lels a la costa que 
aprofiten les depressions formades al territori, i els perpendiculars, que 
aprofiten les facilitats donades per la presència de rieres i rius (Figura 4.7). 
 

• Paral·lels a la costa: eix litoral (C-32), que a l’àmbit més dens de 
l’aglomeració central es divideix en dos (les Rondes), eix central (A-7) i 
el futur eix perimetral. Aquests tres configuren el corredor mediterrani, 
canal de pas de les relacions entre la Península Ibèrica amb la resta 
d’Europa i d’Europa amb Àfrica. També s’han d’incloure entre aquests 
eixos alguns trams de la N-340, la N-II i la C-35. 

 
• Perpendiculars a la costa: Vilanova-Vilafranca-Igualada (C-15), corredor 

del Llobregat (N-II i A-2), túnels de Vallvidrera (C-16), Barcelona-Sabadell-
Terrassa (C-58), Mollet-Caldes-Moià (C-59), Barcelona-Mollet (C-33), 
Barcelona-Vic (C-17), Mataró-Granollers (C-60), Arenys de Mar-Sant Celoni 
(C-61) i  Malgrat-Maçanet (N-II). D’aquests, el corredor del Llobregat, els 
túnels de Vallvidrera, la C-58 i la C-17 constitueixen l’enllaç de la RMB amb 
la resta de Catalunya, Espanya i Europa. 
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Figura 4.7: Esquema bàsic de la xarxa viària de la RMB. Font: Elaboració pròpia 
 

4.5.2 Serveis ferroviaris 
 
La configuració del sistema ferroviari de la RMB respon en bona part als 
condicionants determinats per l’orografia catalana malgrat que s’ha de destacar 
que la seva organització formal respon més a les diferents categories de servei 
que presta. Així, s’ha de distingir entre: 
 

• Servei urbà. Es tracta dels serveis de tipus metro i tramvia efectuats 
pels operadors TMB i FGC, i Tramvia Metropolità, S.A., respectivament, 
que cobreixen Barcelona central i la seva conurbació. Es tracta d’un 
servei d’alta freqüència amb intervals de pas de 3 a 6 minuts i que té un 
desplegament al territori molt dens, amb estacions cada 500 o 600 
metres de mitjana. Les infraestructures, utilitzades per aquests serveis 
de forma gairebé exclusiva, són en el cas del metro majoritàriament 
soterrades, mentre que les del tramvia es presenten gairebé sempre 
descobertes.  

 
• Servei suburbà i de rodalia. Es tracta de la xarxa que pretén connectar 

Barcelona i l’aglomeració central amb la resta de la RMB així com 
algunes poblacions exteriors a aquesta i que per relacions de mobilitat 
necessiten d’uns serveis de ferrocarril amb freqüències més elevades 
que les proporcionades pels ferrocarrils regionals o de llarg recorregut. A 
tot el servei de Rodalies les freqüències de pas estan fixades entre 6 i 30 
minuts depenent del corredor, que en general augmenten a mesura que 
hom s’allunya del centre de la RMB. Els operadors d’aquest teixit són: 

o Renfe, en la seva unitat de Rodalies, que comparteix les seves 
infraestructures amb els serveis regionals, de llarg recorregut i de 
mercaderies. 

o FGC, que comparteix la xarxa amb serveis de tipus urbà i de 
mercaderies. 

Quart cinturó 
(hipotètic)

C-60 

C-32 

C-31 

C-33 
C-16 

N-340 

AP-7 

B-10 

B-20 
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AP-7 

C-32 Martorell

Vilafranca

Granollers 

Sabadell 
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Mataró 
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C-17 

C-15 
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• Serveis regionals i de llarg recorregut. Es tracta de serveis que no 

són interns de la RMB però que representen una part important del flux 
de tràfic ferroviari que la travessa i utilitza les seves infraestructures:  

 
o Pel que fa als serveis regionals, cobreixen distàncies que poden 

arribar fins als 200 km aproximadament i estan configurats de 
forma radial des de la ciutat de Barcelona. Aquest servei el presta 
únicament Renfe (en la seva unitat de Regionals).  

 
o Els serveis de llarg recorregut van més enllà de l’àmbit català i 

connecten Barcelona amb la resta d’Espanya i Europa. De la 
mateixa forma que els regionals, aquest servei està prestat 
únicament per Renfe en la seva unitat de Grans Línies amb 
ofertes molt variades en funció de les relacions a realitzar. 

 
• Servei de transport de mercaderies. Renfe presta majoritàriament 

aquest servei malgrat que FGC també té unitats de negoci en aquest 
terreny. En el cas de Renfe, les mercaderies circulen sobre la xarxa 
estatal que comparteix amb Rodalies i els altres serveis de viatgers i en 
general són un tràfic d’àmbit estatal i internacional. El transport de 
mercaderies conforma una àmplia xarxa que està integrada per 
estacions pròpies i compartides amb les de viatgers, així com un teixit de 
terminals de contenidors, entre les que destaca la del Port de Barcelona 
i la important derivació de Martorell, on s’apleguen diferents complexos 
industrials. Per la seva banda, FGC explota una xarxa de transport 
d’escassa longitud i que se centra gairebé de forma exclusiva en el 
transport de minerals des de la mineria de la potassa del Bages. 

 
A banda dels serveis urbans, suburbans i de rodalia no operats per Renfe, que 
en general tenen xarxes ferroviàries pròpies, la resta de serveis comparteixen 
la infraestructura, pel que s’ha de suposar que es podrien donar problemes de 
saturació de les línies quan la demanda de circulacions és molt elevada. 
 
 
 




