
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1. Cartografia 

Anàlisi de les possibilitats d'utilització de l'estació de França en la configuració futura 
de la xarxa ferroviària de Barcelona 
 

  



 
 

 
 

Annex 1. Cartografia 

Nota prèvia 

0. Contingut i procés d’obtenció dels mapes 

Índex de mapes 

1. Xarxa de transport confeccionada al programari SIG 

1.1 Base topogràfica utilitzada per a la xarxa de transport al programari 

SIG. Ciutat Vella. 

1.2  Base topogràfica utilitzada per a la xarxa de transport al programari 

SIG. Estació de França 

1.3 Xarxa de transport al programari SIG. Estació de França 

1.4 Xarxa de transport al programari SIG. Clot – Aragó 

1.5 Xarxa de transport al programari SIG. Sant Andreu Comtal 

 

2. Itineraris d’accés al metro de Barceloneta 

2.1 Itinerari d’accés al metro de Barceloneta. Alternativa 0 

2.2 Itinerari d’accés al metro de Barceloneta. Alternatives 1, 2 i 3 

 

3. Itineraris d’accés des de centralitats a l’Estació de França com a estació 

més propera 

3.1 Itineraris d’accés des de centralitats a l’Estació de França com a 

estació més propera. Alternativa 0 

3.2 Itineraris d’accés des de centralitats a l’Estació de França com a 

estació més propera. Alternatives 1, 2 i 3 (1) 

3.3 Itineraris d’accés des de centralitats a l’Estació de França com a 

estació més propera. Alternatives 1, 2 i 3 (2) 

 

4. Mapes d’accessibilitat des dels corredors de l’R1 i l’R2 

4.1 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 0 

4.2 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 1 

4.3 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 2 

4.4 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 3 



 
 

 
 

4.5 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 3. Variant a 

4.6 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 3. Variant b 

4.7 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa 3. Variant c 

4.8 Accessibilitat des del corredor de l’R1. Alternativa N 

4.9 Accessibilitat des del corredor de l’R2. Alternativa 0 

4.10 Accessibilitat des del corredor de l’R2. Alternativa 1 

4.11 Accessibilitat des del corredor de l’R2. Alternativa 2 i N 

4.12 Accessibilitat des del corredor de l’R2. Alternativa 3 

 

5. Mapes d’accessibilitat d’estacions 

5.1 Accessibilitat des d’Estació de França. Alternativa 0 

5.2 Accessibilitat des d’Estació de França. Alternatives 1, 2 i 3 

5.3 Accessibilitat des d’Estació de França. Variant amb viaducte 

5.4 Accessibilitat des de Clot – Aragó. Alternativa 0 

5.5 Accessibilitat des de Clot – Aragó. Alternatives 1, 2 i 3 

5.6 Accessibilitat des de Sant Andreu Comtal. Alternativa 0 

5.7 Accessibilitat des de Sant Andreu Comtal. Alternatives 1, 2 i 3 

5.8 Accessibilitat des de Passeig de Gràcia. Alternativa 0 

5.9 Accessibilitat des d’Arc de Triomf. Alternativa 0 

5.10 Accessibilitat des de Plaça de Catalunya. Alternativa 0 

 

6. Mapes de permeabilitat a l’entorn de l’Estació de França 

6.1 Permeabilitat transversal. Alternativa 0 

6.2 Permeabilitat transversal. Alternatives 1, 2 i 3 

6.3 Permeabilitat transversal. Alternativa N 

6.4 Permeabilitat transversal. Variant amb viaducte 

6.5 Permeabilitat longitudinal. Alternativa 0 

6.6 Permeabilitat longitudinal. Alternatives 1, 2 i 3 

6.7 Permeabilitat longitudinal. Alternativa N 

6.8 Permeabilitat longitudinal. Variant amb viaducte 

  



 
 

 
 

0. Contingut i procés d’obtenció dels mapes 

En aquesta nota prèvia, es fa una breu explicació del programari utilitzat per a la 

confecció dels mapes, de la font de les dades utilitzades i del procés de 

tractament per a l’obtenció de cadascun dels mapes del grup 2 al grup 6. Els 

mapes del primer grup són de suport per a la present explicació. 

Programari utilitzat, font de les dades i tractament comú 

Per a la confecció dels mapes s’ha utilitzat programari de Sistemes d’Informació 

Geogràfica (SIG), concretament l’ArcGIS Pro 2.6. El procés principal que s’ha dut 

a terme amb el programa ha estat la generació d’una xarxa de transport (Network 

Dataset) en forma de graf, a la qual es poguessin computar els desplaçaments a 

peu i l’oferta de transport públic i realitzar-hi operacions. 

Per una banda, s’ha utilitzat la base topogràfica 1:25.000 de l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya (ICGC), en format vectorial (shapefile), per a la xarxa de 

vials per on es pot caminar, de la qual s’han hagut de filtrar vies de comunicació 

restringides a vianants, per exemple, i a la que s’hi ha afegit manualment alguns 

vials que no constaven a la base (de color groc a la llegenda), com aquells que 

estarien restringits o no en funció de l’alternativa o variant corresponent a cada 

mapa, com els accessos nous proposats a l’Estació de França. Així mateix, s’ha 

comptat amb el servei de Web Map Service (WMS) de l’ICGC per tal de 

proporcionar l’ortofoto 1:25.000 vigent de fons. 

A continuació, s’han afegit les dades GTFS (General Transit Feed Specification) 

ofertes pels operadors de transport públic: Transports Metropolitans de 

Barcelona, busos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya i TRAM, preses per al dia 19/11/2020. L’oferta de 

Rodalies no s’ha inclòs dins la xarxa ja que l’objectiu és avaluar la cobertura a 

través de la resta de la xarxa de transport públic, precisament, a partir de les 

estacions d’aquest servei. Les dades GTFS, entre d’altres, inclouen essencialment 

les ubicacions de les parades i la programació de tota l’oferta de transport públic 

de l’operador en qüestió. 



 
 

 
 

Les funcions de la caixa d’eines Transit Feed permeten integrar l’oferta del 

conjunt de GTFS dins la xarxa (Network Dataset), a través de punts (Stops), 

connectats per vectors (LineVariantElements), degudament connectats amb la 

base topogràfica a través vectors connectors (StopConnectors) i punts a la 

intersecció amb la base (StopsOnStreets). 

Operacions principals per a l’obtenció de cada mapa 

Les operacions realitzades han estat principalment del paquet d’anàlisi de xarxes 

(Network Analyst). 

Per als mapes d’itineraris d’accés a l’estació de metro de Barceloneta i de 

permeabilitat, l’eina utilitzada ha estat la Route (itinerari), que simplement ha 

calculat l’itinerari més ràpid entre dos punts, en aquest cas fent ús només de la 

xarxa de vials (a peu) 

Pel que fa als itineraris d’accés a l’Estació de França com a estació més propera, 

l’eina emprada ha estat la Closest Facility (instal·lació més propera), que calcula 

quina és la instal·lació (Facility; en aquest cas les estacions de Rodalies) més 

propera a una sèrie de punts anomenats Incidents, que serien els punts de 

centralitat.  

Els mapes d’accessibilitat, per altra banda, s’han calculat fent ús de l’eina Service 

Area (àrea de servei), la qual pot representar la cobertura espacial, a peu i en 

transport públic, des d’un punt en funció dels intervals de temps definits 

prèviament sobre els propis vectors de la xarxa -el cas dels mapes d’accessibilitat 

d’estacions- o en polígons -el cas dels mapes d’accessibilitat des de corredors. 

Per al cas dels mapes d’accessibilitat des dels corredors, s’ha calculat l’àrea de 

servei des de cada estació estudiada de la xarxa de Rodalies, però no amb l’inici 

a 0 minuts sinó a partir del temps d’accés a través de la xarxa, en tren, calculada 

prèviament (present als fulls de càlcul de l’Annex 3), ja que l’objectiu d’aquests 

mapes és reflectir la cobertura espacial des del moment que s’entra amb tren a 

la zona d’estudi, i no només a partir de l’estació on es baixa. 



 
 

 
 

Per a cada mapa, un cop calculades les àrees de servei de cada estació, aquestes 

s’han unit en un sol mapa amb l’operació Merge, per a posteriorment dissoldre’n 

els polígons en funció de l’interval de temps que representés cada polígon. A 

continuació, se n’ha exportat cada interval (Export features), començant pel de 

menor temps, que posteriorment s’esborra (amb Erase) del mapa del qual s’havia 

exportat. Seguidament, del mapa resultant, se n’exporta el segon interval, amb 

el que després es fa Erase, i així successivament fins a obtenir, per a cada interval 

de temps, un mapa que reflecteix la seva cobertura espacial per al conjunt del 

corredor (l’últim interval no cal exportar-lo, ja que «sobrarà» en el mapa fruit del 

Dissolve previ). Finalment, es realitza Merge de nou per unir-los en un sol mapa. 

 

 

 







1.3 Xarxa de transport al programari SIG. Estació de França



1.4 Xarxa de transport al programari SIG. Clot – Aragó



1.5 Xarxa de transport al programari SIG. Sant Andreu Comtal



2.1 Itinerari d’accés al metro de Barceloneta. Alternativa 0



2.2 Itinerari d’accés al metro de Barceloneta. Alternatives 1, 2 i 3



3.1 Itineraris d’accés des de centralitats a l’Estació de França com a estació més propera. Alternativa 0



3.2 Itineraris d’accés des de centralitats a l’Estació de França com a estació més propera. Alt. 1, 2 i 3 (1)





4.1 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa 0





4.3 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa 2



4.4 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa 3



4.5 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa 3.
Variant a



4.6 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa 3.
Variant b



4.7 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa 3.
Variant c



4.8 Accessibilitat des del
corredor de l’R1. Alternativa N



4.9 Accessibilitat des del
corredor de l’R2. Alternativa 0



4.10 Accessibilitat des del
corredor de l’R2. Alternativa 1



4.11 Accessibilitat des del
corredor de l’R2. Alternatives 2 i N



4.12 Accessibilitat des del
corredor de l’R2. Alternativa 3



5.1 Accessibilitat des d’Estació de França. Alternativa 0



5.2 Accessibilitat des d’Estació de França. Alternatives 1, 2 i 3



5.3 Accessibilitat des d’Estació de França. Variant amb viaducte



5.4 Accessibilitat des de Clot - Aragó. Alternativa 0



5.5 Accessibilitat des de Clot - Aragó. Alternatives 1. 2, 3 i N



5.6 Accessibilitat des de Sant Andreu Comtal. Alternativa 0



5.7 Accessibilitat des de Sant Andreu Comtal. Alternatives 1, 2, 3 i N



5.8 Accessibilitat des de Passeig de Gràcia. Alternativa 0



5.9 Accessibilitat des d'Arc de Triomf. Alternativa 0



5.10 Accessibilitat des Plaça de Catalunya. Alternativa 0



6.1 Permeabilitat transversal. Alternativa 0



6.2 Permeabilitat transversal. Alternatives 1, 2 i 3



6.3 Permeabilitat transversal. Alternativa N



6.4 Permeabilitat transversal. Variant amb viaducte



6.5 Permeabilitat longitudinal. Alternativa 0



6.6 Permeabilitat longitudinal. Alternatives 1, 2 i 3



6.7 Permeabilitat longitudinal. Alternativa N



6.8 Permeabilitat longitudinal. Variant amb viaducte


