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L'AMB concentra un 75% de la
població en un 28% del sòl residencial,
format per la ciutat de Barcelona i les
grans ciutats de l'arc metropolità. La
resta viuen dispersos pel territori en
nuclis urbans de baixa densitat. Un 40%
del sòl residencial és específicament
residencial. Aprocimadament un 30%
del sòl residencial i mixt es troba a
menys d'1km d'una estació de
ferrocarril, i un 80% a menys d'1km de
la xarxa viària bàsica.

Els gràfics que queden per sobre
d'aquest text mostren alguns elements
propis del planejament i gestió del
territori que poden ser indentificats,
quantificats i monitoritzats. S'entén per
eficiència territorial aquella que
reflecteix un ús del sòl orientat a
maximitzar el benestar de les persones,
la competitivitat del teixit econòmic i la
preservació dels valors ambientals tot
minimitzant el consum dels actius
territorialsi el malbaratament dels
recursos naturals, econòmics i de
temps.

La complexitat de la xarxa de
transports en l'AMB, tant rodat com
ferroviari, és el resultat de
construccions històriques i del
desenvolupament urbà. Tot i així es
poden indentificar quatre subsistemes
que s'organitzen segons la naturalesa
d'aquesta xarxa.
-El passatge "Y", que és el punt per
creuar els Pirineus pel transport
Mediterrani i uneix la Península Ibèrica.
-Un sistema radial amb un centre molt
dens i que va perdent pes a mesura
que ens allunyem.
-Un sistema nodal, que encara està en
procés de creació, consistent en una
estructura ortogonal per relacionar les
diferents comorques veïnes amb l'àrea
metropolitana.
-La xarxa interna estructurant que
representa el total de les vies que
complementen la xarxa principal.

La millora i l'increment de les
connexions terrestres, tant viàries com
ferrovièries, és un dels objectius
estratègics del port de Barcelona. La
construcció d'una autovia amb origen i
destí al port i les millores en la xarxa
viària, així com una xarxa ferroviària per
connectar amb els mercats peninsular i
europeu conformen el pla per millorar
els accessos terrestres. El port de
Barcelona ofereix connexions
ferroviàries directes i regulars en quatre
corredors estratègics: transversal ibèric,
nord d'Espanya, sud de França i
nord-sud d'Europa. És el primer port de
l'estat connectat amb ample de via
internacional amb Europa. La millora en
les infraestructures de transport va
lligada amb la creació d'una xarxa de
serveis de proximitat, terminals
marítimes interiors ubicades en punts
estratègics dels seus mercats,
espanyol, europeu i mediterrani.
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