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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Indicador 2.1. 
Ecomobilitat

Pes de l’ecomobilitat en els desplaçaments realitzats

Resultat del 2013: 
Desplaçaments interns: 82,6%
Desplaçaments de connexió: 58,4%

Expressa la proporció d’etapes de desplaçaments fetes per la població de més de 15 anys resident a 
Barcelona en mitjans de transport públic i no motoritzat (a peu i en bicicleta). S’entén per etapa la fracció 
del desplaçament que comporta un canvi de mitjà de transport amb una durada superior a cinc minuts.
El transport públic inclou el metro, l’autobús, el tram, el tren, l’autocar i el taxi. El transport privat inclou 
el cotxe, la moto, la furgoneta i el camió. Es presenten els resultats desagregats per tipus de desplaça-
ment (intern a la ciutat o de connexió intermunicipal).

Fórmula: 
∑ d’etapes de desplaçaments realitzades en modes de transports no 
motoritzats i públics / total d’etapes de desplaçaments

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual

Font: 
Memòria “Dades bàsiques de mobilitat”. Ajuntament de Barcelona

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018. Ajuntament de Barcelona

Rellevància internacional:
Setena estratègia temàtica del medi ambient urbà. Comissió Europea.
Carta d’Aalborg+10. Compromís 6.2.
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles. 
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.
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Resultat

El nombre d’etapes de desplaçaments fe-
tes en dia feiner l’any 2015 ha estat 7.896.223. 
La majoria d’aquestes corresponen a desplaça-
ments interns (64,08%). L’ús de l’ecomobilitat 
predomina tant en els desplaçaments interns 
com en els de connexió (82,6% i 58,4%, respec-
tivament). En els primers, els mitjans predo-
minants són a peu i el transport públic (46,3% 
i 33,3%) i en els segons, el transport públic 
(50,7%) (Figura 1). Per districtes, la proporció 
més alta de desplaçaments a peu i amb bici es 
dóna a les Corts (55% dels desplaçaments) i la 
del transport públic a Sants-Montjuïc (34,6% 
dels desplaçaments) (Figura 2). Alguns dels fac-
tors que expliquen aquestes diferències estan 
relacionats amb la distribució dels serveis i les 
activitats econòmiques, l’estructura sociode-
mogràfica dels districtes i la diferenciada com-
pacitat de la trama urbana. Els barris on el pes 
de l’ecomobilitat en els desplaçaments interns 
és inferior són els barris de muntanya com Sa-
rrià i Horta-Guinardó (Figura 2). 

Interns De connexió

Vehicle privat 17,4 41,6

Transport públic 33,3 50,8

Bicicleta 2,7 0,4

A peu 46,6 7,2
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Figura 1. Pes de l’ecomobilitat en els mitjans de transport 
de la població resident, 2015 .
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Figura 2. Pes de l’ecomobilitat en el desplaçament intern per districtes, 2015. 
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Variació interanual

Entre els anys 2014 i 2015, el nombre de 
desplaçaments totals ha augmentat (+2,7%). 
Aquest increment global s’ha reflectit en un 
augment del nombre total de desplaçaments 
per tots els mitjans. Cal destacar els desplaça-
ments en bicicleta que s’han incrementat en un 
6,3%, el doble que l’increment de la resta de mi-
tjans (+3,3% pels desplaçaments a peu, +2,3% 
pels desplaçaments en transport públic i +2,3% 
pels desplaçaments privats). 

En termes relatius, la proporció de des-
plaçaments realitzats en mitjans d’ecomobilitat 
ha augmentat lleugerament (+0,1%), i la del 
transport privat ha patit una petita disminució 
(–0,3%). Entre els mitjans d’ecomobilitat, el que 
més ha augment ha estat l’ús de la bicicleta 
(+3,5%) (Figura 3).

Pel que fa l’ecomobilitat en els desplaça-
ments interns, ha pujat una mica la proporció 
dels desplaçaments fets el mateix any que han 
estat a peu (+0,5%), en bicicleta (+3,4%) i ha 
disminuït la proporció de desplaçament fets en 
transport públic (–0,5%) i en transport privat 

A peu En bicicleta Transport
públic 

Transport
privat 

Interns Connexió Total
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-0,5%

-1,1%
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Figura 3. Variació interanual dels modes de desplaçament, 2014-2015.

(–1,1%). Quant als desplaçaments de conne-
xió, ha disminuït la proporció dels desplaça-
ments a peu (–0,1%) i en transport públic 
(–0,2%) i ha augmentat la proporció de des-
plaçaments en bicicleta (+3,7%) i en trans-
port privat (+0,3%) (Figura 3). En l’augment 
dels desplaçaments en bicicleta hi ha contri-
buït l’ampliació dels vials per a la circulació 
de bicicletes que ha passat de 116 km a 120 
km entre el 2014 i el 2015.
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Tendència 

El pes de l’ecomobilitat en els desplaça-
ments totals que es fan a la ciutat segueix 
una tendència de lleuger augment (Figura 4), a 
causa, principalment, de l’augment dels des-
plaçaments a peu, l’ús del transport públic 
i de la bicicleta. Malgrat aquest increment 
progressiu, l’ús de mitjans de desplaçament 
d’ecomobilitat continua per sota de l’objectiu 
establert pel Pla de mobilitat urbana 2013-
2018 (85,1%). Si bé les mesures de promoció 

Figura 4. Tendència de l’ecomobilitat entre els residents, 2011-2015.

Interns Connexió Interns Connexió Interns Connexió Interns Connexió Interns Connexió

2011 2012 2013 2014 2015
Transport privat 887.928 1.200.420 882.213 1.174.305 867.409 1.160.797 865000 1.149.000 879.308 1.181.120

Transport públic 1.699.544 1.427.252 1.627.995 1.383.010 1.629.237 1.382.551 1.648.000 1.408.000 1.686.459 1.439.629

Amb bicicleta 109.282 8.869 115.402 8.931 117.415 9.087 127.000 10.000 134.772 10.250

A peu 2.302.569 197.631 2.318.687 199.014 2.294.341 201.502 2.283.000 201.000 2.359.109 205.577

Desplaçaments totals 7.833.495 7.709.557 7.662.339 7.690.000 7.896.223

Pes de l'ecomobilitat total 73,3% 73,3% 73,5% 73,8% 73,9%

7,83 7,70 7,66 7,69 7,89
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Objectiu ecomobilitat
PMU 2013 -2018: 85,1%

de l’ecomobilitat (per exemple, l’ampliació de 
la xarxa d’autobusos, dels carrils per a bici-
cletes, de les zones de circulació limitada a 
30, i de les zones per a vianants) continuen 
afavorint l’augment de la proporció de des-
plaçaments fets en aquests modes, enguany 
ha repuntat la proporció de desplaçaments 
fets en transport privat, que superen el valor 
de l’any 2012.
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Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla de Mobilitat Urbana 2013-
2018. Ajuntament de Barcelona.

Versió resum / Versió completa

A la Regió Metropolitana de Barcelona: En-
questa de mobilitat en dia feiner 2015. Insti-
tut d’Estudis Regionals i Metropolitans, 2015. 

Al món: Indicadors de salut de les ciutats 
sostenibles. Organització Mundial de la Salut, 
2012.

Reptes i oportunitats

El fet que el nombre de desplaçaments totals 
s’hagi incrementat i se situï per sobre del valor 
de l’any 2011 i que, a la vegada, hagi augmentat 
el nombre de desplaçaments en transport pri-
vat, planteja la necessitat de seguir fomentant 
els desplaçaments en mitjans d’ecomobilitat.

D’una banda, es donen oportunitats per se-
guir promovent l’ús del transport públic a través 
de campanyes de sensibilització ciutadana (com 
el Dia sense Cotxes), actuacions d’ordenació 
del trànsit i mesures de millora de la xarxa de 
transports públics. Per exemple, l’any 2015 
s’han consolidat les línies de la xarxa ortogonal 
de busos fins a la tercera fase del seu desple-
gament. D’altra banda, l’augment dels desplaça-
ments en bici i a peu continuen plantejant els 
reptes de garantir la convivència entre aquests 
mitjans de transport no motoritzats. Algunes de 
les oportunitats que es presenten són la millora 
de l’ordenació de les activitats que es desenvo-
lupen a les voreres (obres, terrasses, estacio-
naments, etcètera), la sensibilització dels via-
nants, de les persones usuàries de la bicicleta 
i dels conductors de vehicle motoritzat sobre la 
necessitat de respectar el codi de circulació, i la 
millora dels aspectes de seguretat de la xarxa 
de carril bici.

http://w110.bcn.cat/Mobilitat/Continguts/Documents/Fitxers/PMU2013-2018IntroDiagnosiEscenaris.pdf
http://w110.bcn.cat/Mobilitat/Continguts/Documents/Fitxers/PMU2013-2018IntroDiagnosiEscenaris.pdf
http://w110.bcn.cat/Mobilitat/Continguts/Documents/Fitxers/PMU2013-2018IntroDiagnosiEscenaris.pdf
http://w110.bcn.cat/Mobilitat/Continguts/Documents/Fitxers/PMU2013-2018IntroDiagnosiEscenaris_llarg.pdf%20
http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php
http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php
http://www.who.int/hia/green_economy/indicators_cities.pdf
http://www.who.int/hia/green_economy/indicators_cities.pdf

