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7 Conclusions 
 
A l’estudi s’ha analitzat en profunditat la situació actual de la mobilitat al PMT. Això ha 
permès conèixer tant les seves virtuts com deficiències així com el comportament dels 
seus usuaris.  
El campus disposa de bones connexions viàries i ferroviàries gràcies a la proximitat de 
l’estació de rodalies de RENFE (“Castelldefels”) i de les autovies C-31 i C-32 amb 
sortides properes al PMT. A l’altra banda es sitúen els serveis de transport públic per 
carretera, els que presenten serioses deficiències tant de freqüència del servei com de 
localització i acondicionament de les parades.  
La connexió del campus amb els carrils-bici de la vila de Castelldefels no acaba de 
definir-se, i la proposta de fer una xarxa unificada de tot el municipi, encara no ha vist 
la llum. 
Actualment el mode majoritari d’accés al PMT és el ferrocarril, que es beneficia de la 
inclusió de Castelldefels en la primera corona del sistema de transport metropolità. 
 
L’escenari futur mostra un gran augment d’usuaris que implicarà, donada la seva 
tipologia, una tendència a l’augment de l’ús del vehicle privat. L’espai destinat a 
aparcament en el PMT no serà suficient per donar resposta a aquest augment d’usuaris, 
així que es preveu totalment necessari estudiar les diferents possibilitats de gestió del 
mateix, que al mateix temps servirà per regular el nombre de vehicles privats que 
accedeixin al Campus. 
Està previst que augmenti l’oferta de transport públic amb l’arribada de la línia 12 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), encara que es valora que no produirà 
un canvi significatiu en la decisió del mode de transport utilitzat per arribar al Parc. 
L’Ajuntament de Castelldefels no preveu que cap línia urbana de Castelldefels doni 
servei al campus, això pot parèixer que no té importància ja que les distàncies dintre del 
municipi no són molt grans, però aquest possible servei podria fer funcions 
d’interconnexió entre modes de transport i servir per potenciar altres modes de transport 
públic. 
 
El Parc Mediterrani de la Tecnologia disposa de les condicions per ser un model 
respecte el transport sostenible. Per a assolir-ho s’han d’emprendre accions tant 
referents a la mobilitat interna com externa destinades principalment a evitar l’ús del 
vehicle privat. En el document es proposen un seguit d’actuacions per assolir-ho que 
incideixen en quatre àmbits: 
 

• Vianants 
• Bicicletes 
• Transport Públic 
• Vehicle Privat 




