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PDI 2021-2030: 

infraestructures per a 

descarbonitzar, digitalitzar 

i descongestionar la 

mobilitat



/ Què és?



/ Objectius

Planificar les infraestructures de l’àmbit 

de l’ATM de Barcelona tenint presents 

tots els modes de transport.



/ Àmbit territorial

12 comarques, +60% de territori

vers l’anterior pdI



5,7 milions d’habitants +9% de població.

(74% de la població de Catalunya)

/ Habitants



Va ser aprovat definitivament 

el 20/12/2021

/ Aprovació



/ pdI 2021 - 2030



/ Un pdI adaptat a un món canviant



Emergència climàtica



Incorporar la perspectiva de 
gènere a la mobilitat



Saludable



Accessible



Digital



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Als reptes derivats de l’emergència 

climàtica i la contaminació



/ Un pdI adaptat a un món canviant
Evolució de les emissions. Sistema ferroviari

Sisè informe de seguiment pdI 2011-2020

Any
Emissió

(Tn CO2)

Consum 

(TEP)

Emissió

(TnCO2)/mobilitat

Consum

(TEP)/mobilitat

2012 224.819 64.448 995,7 285,4

2019 203.030 67.683 872,9 291,0

variació

2012-2019
-9,7 5,0 -12,3 2,0



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Necessitem crear entorns metropolitans i 

territorials saludables de qualitat que 

permetin el desenvolupament econòmic



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Una xarxa de transport públic que 

integri des de la seva concepció la 

perspectiva de gènere



/ Un pdI adaptat a un món canviant

El 60% de les persones usuàries del 

transport públic són dones 
(segons la darrera EMEF)



/ Un pdI adaptat a un món canviant
Repartiment modal dels desplaçaments segons gènere

Font: Memòria del pdI – Col·lectiu Punt 6

Mob. activa / TPC  /  VP Mob. activa / TPC  /  VP



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Font: Memòria del pdI. Dades de telefonia



/ Medi ambient

• Emissions CO2: -9,3%

• Emissions de NOx: -31,5%

• PM10: -26,6%

46,4% 49,0%

17,6% 21,5%

36,1% 29,5%

2017 2030



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Articular socialment el territori i que 

garanteixi generar oportunitats a 

tots els perfils socials



/ Un pdI adaptat a un món canviant



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Sobre l’escenari 2018, dels 
2.358.619 de llocs de treball 
localitzats dins de l’àmbit SIMMB, 
queden coberts per ferrocarril, un 
total de 1.151.324, la qual cosa 
representa un 49,76%

Font: Memòria del pdI



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Font: Memòria del pdI



/ Un pdI adaptat a un món canviant
Percentatge de la població servida per comarques

Font: Memòria del pdI



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Unes infraestructures adaptades a 

les necessitats de digitalització 

de la mobilitat



/ Un pdI adaptat a un món canviant

Font: Estudi instrumental sobre digitalització i economia circular (pdM 2020 – 25)



/ Un procés innovador
(enfocat a abordar els reptes)



/ ODS relacionats directament



/ Un procés innovador

La inversió econòmica en 

infraestructures i serveis de transport 

no es pot avaluar únicament sota 

criteris d’eficiència econòmica



/ Un procés innovador

S’ha emprat una metodologia de programació 

de les actuacions que atén a anàlisis 

econòmiques, socials, ambientals i de salut



/ Un procés innovador



/ Un procés innovador
Valoració individualitzada de cadascuna de 

les actuacions a partir de dos paràmetres:

ACV

SAIT

Sistema d’Avaluació 

d’Inversions en Transport

Anàlisi del Cicle de Vida 



/ Eina pdI
Eina d’avaluació ambiental simplificada

Basat en la metodologia ecopoints, combinant indicadors

quantitatius i qualitatius d’impacte ambiental

Canvi climàtic Salut humana

Ús de recursos

Vulnerabilitat vers el canvi climàtic

Matriu biofísica



/ SAIT
Basat en l’anàlisi cost/benefici incloent

altres elements multicriteri

Inversió i costos Demanda d’usuaris

Fiabilitat del servei

Impacte en salut per desplaçament actiu

Externalitats



/ Un procés innovador

S’ha treballat des d’una perspectiva participada, 

amb accions dirigides tant a persones usuàries 

de transport públic com als/les professionals 

relacionats amb el sector



/ Un procés participatiu

4 sessions participatives

+300 respostes4 preguntes/mes

+140 propostes rebudes

3 punts informatius

2 grups de treball

+10 missatges a la bústia ciutadana



/ Un pla per a la mobilitat del futur

El transport públic, clau en la solució

Suport a una mobilitat inclusiva

Una xarxa dinàmica

Xarxa per la mobilitat activa



/ Metro i FGC



Gairebé 72 km de nova xarxa ferroviària 
(Metro, FGC i tramvia), 78 noves estacions i 
més de 450.000 noves persones usuàries

/ Un pla per a la mobilitat del futur



/ Un pla per a la mobilitat del futur

L1 Badalona Valor

Longitud 4,5

Estacions 5

Demanda (pax) 44.085 / día feiner

Inversió Infra. (M€) 547,2



/ Un pla per a la mobilitat del futur

L8 Valor

Longitud 3,8

Estacions 3

Demanda (pax) 69.500 / día feiner

Inversió Infra. (M€) 321,7



/ Un pla per a la mobilitat del futur

L9  Tram Central Valor

Longitud 9,3

Estacions 12

Demanda (pax) 161.700 / día feiner

Inversió Infra.  (M€) 851 + 137



/ Tramvia



/ Un pla per a la mobilitat del futur

Unió del tranvía Diagonal Valor

Longitud 3,9

Parades 6

Demanda (pax) 117.360 / día feiner

Inversió Inf. i Mat. Mob (M€) 170,9



/ Renfe - Adif



Gairebé 75 km de nova xarxa ferroviària de 
rodalies, 4 noves estacions i més de 175.000 

noves persones usuàries

/ Un pla per a la mobilitat del futur



/ Transport públic per carretera



/ Un pla per a la mobilitat del futur

Més de 60 km de nous carrils bus, 280
km de xarxa BRCat i més de 40 km de xarxa 

per a bicicletes



/ Un pla per a la mobilitat del futur

BRCat Valor

Línies 10

Longitud (km) 280

Interval de pas (min) 20-30

Inversió Inf. (M€) 41,2



/ Places·km i demanda associada a

Resum Milió de places·km/any Demanda anual (Mpax)

Metro i FGC 1.890 91

Renfe - Adif 2.049 37

Tramvia 183 37

Transport públic per carretera 196 10

Total 4.318 174

les principals actuacions



/ Electrificació del parc de bus

287 línies amb 

modalitat de 

càrrega nocturna, 

més eficient

257 línies 

amb modalitat 

d’oportunitat
(requereixen càrregues al llarg del dia)



/ Aparcaments d’enllaç

P&R FGC
Renfe-

Adif
Total

Estacions 11 21 32

Places 3.008 5.960 8.968

Inversió (M€) 100,0 200,0 300,0



AX, XT i XE Longitud
Trens Ampliacióde 

Xarxa
Estacions Demanda beneficiada

Fase A 96,7 km 66 64 591.510

Fase B 104,3 km 34 57 244.815

TOTAL 201,0 km 100 121 835.325

TPC Nombre Longitud Demanda beneficiada

Noves estacions 10 47.930

Aparcaments d’enllaç 44 9.825

Carrils Bus 20 383,2 112.750

TOTAL INVERSIÓ (M€) Generalitat AGE TOTAL

Fase A 5.059,2 3.829,0 8.888,2

Fase B 3.711,2 3.117,1 6.828,3

TOTAL 8.770,4 6.946,1 15.716,5

/ Principals magnituds del pdI



/ Un pla per a la mobilitat del futur

Integral

Revisable

Ambiental

Sostenible (ODS)
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/ Un pla per a la mobilitat del futur
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/ Un pla per a la mobilitat del futur

Integral

Revisable

Ambiental

Sostenible (ODS)
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/ Un pla per a la mobilitat del futur

Integral

Revisable

Ambiental

Sostenible (ODS)

Perspectiva de gènere

Salut



/ Un pla per a la mobilitat del futur

Integral

Revisable

Participatiu

Ambiental

Sostenible (ODS)

Perspectiva de gènere

Salut Participatiu



Gràcies



/ Perspectiva de gènere

Integral

Revisable

Ambiental

Sostenible (ODS)



Revisable

Ambiental

Sostenible (ODS)

/ Perspectiva de gènere



Carolyn Daher
ISGlobal


