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ANTECEDENTS i METODOLOGIA 

4 principis rectors del PMT 

 Assolir un repartiment modal de les visites més sostenible, segur, equitatiu, eficient i saludable: 

Es proposaran actuacions de millora generals de ciutat, millores sectorials per cada mode de 

transport i millores territorials a cada node turístic. 

 Fomentar un mode de visita que sigui responsable i compatible amb la dinàmica ordinària de la 

mobilitat a la ciutat: Preservar i millorar la qualitat dels serveis de mobilitat dels residents, afavorint 

el gaudiment de la ciutat. 

 Establir mecanismes de monitorització de la mobilitat turística: Sistematitzar la recollida de 

dades per fer el seguiment. Anàlisi dels fluxos d'entrada i sortida del Port/Aeroport/Est Sants i 

vincular-les a l'Observatori de l'Activitat Turística. 

 Promoure una connectivitat intermodal en l’àmbit metropolità que contribueixi a dimensionar i 

afavorir la mobilitat turística de BCN en un entorn més ampli que els límits de la ciutat.  

Acordats en sessió del Pacte de Mobilitat el 4 de febrer de 2016 
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Fonts primàries d’informació 

Enquesta de Mobilitat Turística - Gabinet Tècnic de programació i APOLDA 

Treball de camp 

Hivern (prova 

pilot) 

Primavera 

Inici 

3 Desembre 2015 

18 Maig 2016 

Final 

29 Desembre 

2015 

20 Juny 2016 

Nombre 

d’enquestes 

1.507 

1.700 

 

Nombre desplaçaments 

registrats 

5.971 (3,96 des/pax) 

6.529 (3,84 des/pax) 

Empresa 

encarregada 

del treball de 

camp 

Instituto DYM 

Instituto Apolda 

 
Amb una confiança del 95% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q), l’error 

estadístic màxim és de ±1,73% per al conjunt de la mostra 
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ANTECEDENTS i METODOLOGIA 

Actualització de les 
dades d’operadors i 

altres 
administracions 

AMB, B:SM, TMB, 
PORT, AENA, RENFE 

Informació 
qualitativa sobre la 
mobilitat turística: 

entrevistes 

Districtes, 
operadors i 

membres PACTE 

Anàlisis sectorials 

(vianants, bicis, 

VMP, autocars 

discrecionals, taxis, 

vehicle de lloguer, 

etc) 

Membres del 

PACTE 

Anàlisi dels 

transports 

col·lectius turístics 

(bus turístic i 

discrecionals)  

AMB, B:SM, BR, 

RACC 

 

 

Comparativa de la 
gestió d’autocats i 
bus turístic amb 

altres ciutats 
europees  

Ajuntament de 
Barcelona, B:SM 

 

Estudi 

d’accidentalitat dels 

visitants 

ASPB, GUB 

Estudi d’Impacte 
Econòmic de 
l’Activitat de 

Creuers del Port de 
Barcelona 2016 

Turisme, Port 
BCN 

Activitat turística a 

la ciutat de 

Barcelona 

Ajuntament de 

Barcelona 

Estadístiques de 

turisme a Barcelona 

ciutat i entorn 

Ajuntament de 

Barcelona, 

Diputació i Turisme 

de Barcelona 

Fonts d’informació 
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Evolució del nombre de turistes  
 

Font: Consorci Turisme de Barcelona i Gremi d’Hotels de Barcelona 

Turistes en establiments hotelers 
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Estacionalitat amb una temporada alta ampliada 
 

La tendència a l’augment de visitants va acompanyada d’una ampliació de la temporada alta, però no permet parlar de 

destestacionalització, ja que durant els mesos de juliol i agost, el número de turistes és el doble que al gener.  

Font: Consorci Turisme de Barcelona i GHB Font: AENA 

Passatgers a l’Aeroport del Prat (2016) Turistes en establiments hotelers 
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CARACTERITZACIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT  

L’ús turístic del territori varia en funció de l’hora, dels dies de la setmana, de l’època de l’any. Tanmateix, hi ha 

patrons de moviment que es repeteixen de forma constant i que generen reptes per la gestió de la mobilitat i 

l’afluència a determinats espais. 

Geolocalitzacions durant el mes de novembre de 2015 Flickr Turistes 

Els ritmes i les intensitats de visita: un compàs oscil·lant 

 

Font: Urbaning, 2015 per encàrrec d’Ajuntament de Barcelona 
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El gran nombre d’esdeveniments que se celebren a la ciutat actuen com a atractors de visitants i la seva 

distribució temporal influeix directament en l’arribada de visitants a la ciutat.  

P.e. El 2015 Fira de Barcelona va rebre més de 2 milions de visitants 

Els esdeveniments  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de BSM  

Assistents als esdevenimetns que han tingut lloc a Barcelona el 2016 
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CARACTERITZACIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT  

 

 

Els atractius i recursos turístics no estan repartits de manera homogènia pel territori. A Barcelona, els 

espais amb una major afluència turística corresponen a aquells que contenen icones turístiques que el visitant 

identifica com a imprescindibles i que, en el cas de Barcelona, es troben geogràficament concentrades.  

Atractius de visita 

Font: Peuat. Ajuntament de Barcelona 

Un ciutat densa i concentrada  

 

 

Font: Urbaning, 2015 per encàrrec d’Ajuntament de Barcelona 

Representació de les rutes de turistes a 

partir de Twitter, resum anual 2015  
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CARACTERITZACIÓ TURÍSTICA DE LA CIUTAT  

 

 

Barcelona es converteix en centre emissor i receptor de fluxos turístics del seu entorn. L’any 2016, la 

província de Barcelona (sense Barcelonès) va rebre 4.704.308 turistes, dels quals, un 45% van visitar o 

pernoctar a la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es posa en evidència la intensitat d’aquest fenomen. Una 

altra data clau és gairebé milió de pernoctacions a la resta de municipis del Barcelonès el 2016.  

Destinació Barcelona: més enllà dels límits administratius de la ciutat 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DELS VISITANTS A LA CIUTAT 

Gènere i edat: 
Existeix un cert biaix de gènere en els turistes 

que visiten Barcelona, el 62,1% són homes i el 

37,9% són dones. Pel que fa a l’edat, la mitjana 

és de 36,1 anys 

Procedència geogràfica: 

Un 85,9% dels turistes resideixen fora 

d’Espanya (principalment provenen de la resta 

de la UE) mentre que un 13,2% són de la 

resta d’Espanya i un 1% viuen a Catalunya. 

Pel que fa a les nacionalitats, les més 

freqüents són la britànica, francesa, alemanya, 

italiana i nord-americana 

Nivell d’estudis i situació laboral 
Tenint en compte la situació laboral i el nivell 

d’estudis del sustentador principal, el 75,5% 

dels turistes tenen estudis universitaris i el 

71,9% treballa per compte d’altri  

Motiu del viatge 
L’oci és el principal motiu de visita a 

Barcelona. Un 65 % ho fa per aquest motiu. 

Un 23,4% ho fa per motius professionals i un 

11,7% ho fa per motius personals o altres.  

Planificació del viatge 
L’ús d’internet, xarxes socials o blogs es configuren 

com a canals clau a l’hora de planificar el viatge, ja que 

tres de cada quatre turistes de Barcelona els han 

consultat. Els familiars o amics són també font 

d’informació important (21,4%), seguit per la consulta a 

l’empresa o al centre d’estudis. Actualment, la gran 

majoria de turistes, un 78,5%, contracte el viatge per 

compte propi.   

Característiques del viatge 
Cal destacar el grau de repetitivitat dels turistes. 

Aproximadament la meitat ja havia estat a la ciutat 

anteriorment i l’altre meitat és la primera vegada que 

la visita.  

Despesa a Barcelona 
La despesa mitjana per l’allotjament per persona i dia 

és de 60,7€. La despesa mitjana a la ciutat per 

persona i dia és de 76,6€. La despesa total per 

persona a la ciutat durant l’estada és de 354,3€. 

Aquest import es reparteix en 159,7€ per menjar i 

beguda, 85,4€ en compres, 53,7€ en entreteniment, 

oci i cultura, 39,5€ en transport intern i 16,0€ en 

altres conceptes. 

Excursions fora de la ciutat  

El 4,8% dels turistes allotjats a Barcelona ha fet una 

excursió fora de la ciutat i un 3,6% té pensat fer-ne 

una.  

Valoració de la ciutat 

La valoració global de la ciutat obté un 8,7 sobre 10 i 

els aspectes més ben valorats són l’arquitectura i la 

cultura mentre que el pitjor valorat és el soroll (7,0). 

TURISTES 
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Font: Impacte sobre l’economia catalana i perfil socioeconòmic del creuerista (2014). Port de Barcelona. 

CREUERISTES EXCURSIONISTES 

Planificació del viatge 
La majoria del excursionistes (85%) no va 

contractar la visita que va fer a Barcelona  

Accés ala ciutat 
Més de la meitat hi accedeix amb mitjans 

ferroviaris. Un cop a Barcelona es mouen 

majoritàriament en metro. 

Despesa 
Un 25% fan una despesa entre 100 i 200 

euros, i un 20% fa una despesa entre 200 i 

400 euros 

Visita 
El 44% visita la Rambla, i el 34% visita la 

Sagrada Família.  

 
Font:  Caracterització dels Turistes a l’Entorn de Barcelona 2016 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DELS VISITANTS A LA CIUTAT 

Turistes a 

Barcelona  

17,4 

Turistes a 

Catalunya que 

visiten Barcelona 

4,3 

Número de visitants: turistes i excursionistes 

Població fora RMB 

que visita Barcelona 

per oci 

5,1 

Creueristes 

1,3 

28,1 
MILIONS 

DE 
PERSONES 

5,1M 
Fora de 

l’objecte 

d’estudi de 
l’EMT 

23 M 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DELS VISITANTS A LA CIUTAT 

Arribada de turistes i excursionistes a Barcelona 

TURISTES  

75,5% 

EXCURSIONISTES  

24,5% 

62.943 
Mitjana 

d’arribades 
diàries 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DELS VISITANTS A LA CIUTAT 

La mitjana diària de visitants a la ciutat 

D’EXCURSIONISTES 

50.821.299 

DE TURISTES 

154.641 
Mitjana de 

visitants per dia 

Visites anuals (visitants x dies estada) 

El nombre total de 
turistes i excursionistes 
de fora de la RMB per 
dia és 170.019 
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Mobilitat turística 

10-15% 
dels 

desplaçaments 
interns 

3,9 
desplaçaments 

persona/dia 

600.000 
desplaçaments 

diaris de turistes 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

Avió  
82% 

Autocar 
2% 

Vehicle propi 
(Cotxe, 

motocicleta, 
autocaravana, 

etc.) 
5% 

Tren 
8% 

Altres 
3% 

Mitjà d'accés principal a Barcelona 

Font: Enquesta de l’Activitat turística a la ciutat de Barcelona 2016. Ajuntament de Barcelona. 

L’accés fins a la ciutat, l’aeroport com a gran porta d’entrada dels turistes 

La millora i ampliació de les infraestructures de l’Aeroport, així com la consolidació del model de vols de baix cost, han 

suposat un fort augment en el nombre de viatgers, passant de 27.4 milions l’any 2009 a 44.2 milions l’any 2016, el 44% 

d’ells residents a l’estranger. 

Actualment, el 81,7% dels turistes arriben a la ciutat en avió, que és un dels mitjans amb més pes en la petjada de 

carboni, mentre que mitjans més sostenibles com el tren tenen un pes relativament petit en el conjunt d’arribades i 

sortides a la ciutat. 

44,2 M viatgers (2016) 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

Font: AENA 

Modes d’accés a l’aeroport de Barcelona dels usuaris que agafen vol de 

sortida, 2015 

Els serveis de transport per carretera, els mitjans més utilitzats per connectar amb l’aeroport 

Tot i l’entrada en funcionament de la línia L9 de metro, exceptuant moments de congestió severa, a dia d’avui els 

serveis de transport per carretera són més competitius en termes de temps de viatge i amb preus assumibles per molts 

viatgers. 

Actualment, el taxi és el mode preferit pels viatgers de l’aeroport, seguit del vehicle privat i de l’autobús públic. Tots 

tres, sumen gairebé el 80% de la demanda.  
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

L’accés fins a la ciutat;  
un HUB ferroviari amb unes connexions amb Europa encara per desenvolupar  

A molta distància de l’avió hi ha els turistes que arriben a la ciutat en tren, el 8%, principalment en AVE (5,1%) provinents 

de la resta de l’estat espanyol a través del corredor Barcelona-Madrid (58%) i dels serveis internacionals amb França 

(11%) del corredor Mediterrani. La demanda de viatgers en tots dos corredors no ha parat de créixer en els últims 

anys. 

Evolució del nombre de passatgers dels AVE Barcelona – Madrid i trens 

internacionals.  

 

Font: RENFE i 

ELIPSOS 

 

Viatges transfronterers Elipsos 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

Els turistes allotjats a la resta de Catalunya quan visiten la ciutat ho fan principalment en 
transport col·lectiu 

Turistes a la costa.  

Una part important d’aquests excursionistes de Barcelona 

són turistes allotjats en els diferents municipis de la costa 

catalana. Les marques turístiques de la Costa Brava, 

Daurada i de Barcelona  tenen un fort poder d’atracció de 

visitants estrangers i de la resta de l’estat. 

Turistes de Costa Barcelona: transport utilitzat per les excursions a 

Barcelona 

 

44% 

21% 

12% 

11% 

4% 
4% 

3% 
1% 

Tren

Vehicle propi

Autobús públic interurbà

Autocar

Vehicle de lloguer

Taxi

Altres

NS/NC

 
Font:  Caracterització dels Turistes a l’Entorn de Barcelona 2016 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

Els creuers al Port de Barcelona, una font creixent de visitants amb una forta estacionalitat 

L’arribada de creuers s’ha duplicat en els últims 10 

anys, amb 2,7 milions de creueristes l’any 2016. 

Es caracteritza per una forta estacionalitat, amb una 

temporada alta que va del maig a l’octubre i amb 

concentració de grans bucs al Port que gairebé en una 

seixantena de dies supera els 15.000  creueristes diaris, 

arribant als 30.000 en determinats dies. 

Aquesta forta concentració d’operacions en determinats 

dies i hores del dia suposa per la ciutat situacions 

d’aglomeració de visitants en les zones adjacents del 

Port de Barcelona, principalment a Les Rambles, així 

com en les infraestructures de mobilitat que més 

utilitzen. 

 

Evolució anual del nombre de creueristes al Port de Barcelona 

Font: Creueristes 2014. Barcelona. DYM per a Turisme de Barcelona, 2015 

Font: Port de Barcelona 
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Repartiment modal dels turistes 

Font: Enquesta de l’Estratègia de Mobilitat Turística, 2016. Ajuntament de Barcelona  
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

Repartiment modal dels turistes segons motivació de la visita 

Font: Enquesta de l’Estratègia de Mobilitat Turística, 2016. Ajuntament de Barcelona  
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

 

 

Font: elaboració pròpia 

Estimació de la mobilitat turística segons modes de transport (desplaçaments/dia) 

Dia mig 
600.000 desplaçaments 

Dia punta (agost + creuers) 
800.000 desplaçaments 
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PERFIL I QUANTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA 

Font: Enquesta de l’Estratègia de Mobilitat Turística, 2016. Ajuntament de Barcelona  

Accés als principals punts d’interès de ciutat (PIC) 

50,6 

28,6 

7,0 4,8 4,1 1,3 ,5 

Sagrada Família 

48,9 

17,0 11,9 10,5 6,3 1,8 1,2 1,0 0,8 

Park Güell 
58,3 

28,4 

3,4 2,5 2,1 1,9 1,2 

Les Rambles 

65,8 

22,3 

2,0 2,0 1,8 1,3 1,1 1,1 0,7 ,7 

Barri Gòtic 56,0 

30,5 

3,2 2,8 2,0 2,0 1,4 

Plaça Catalunya 

50,0 

34,7 

3,8 3,4 2,3 1,3 ,8 0,8 0,6 

Barceloneta 
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ASPECTES CLAU 

L’alta densitat de turistes i la fricció amb altres usos 

A l’alta densitat de vianants se li suma la coincidència d’altres activitats relacionades amb el turisme com són les 

aglomeracions en l’entorn de les parades de bus turístic o en zones de parada d’autocars turístics, la circulació per les voreres 

de grans grups guiats de visitants o la circulació d’altres mitjans com bicicletes i vehicles de mobilitat personal, fets que 

generen saturació de l’espai públic i dificultats en la convivència entre residents i visitants. 
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ASPECTES CLAU 

El metro, el mitjà de transport mecanitzat preferit pels turistes amb una elevada utilització 

• El metro és el mitjà de transport públic més utilitzat tant pels 

residents com pels visitants, amb més d’un milió de viatges diaris 

a l’àmbit metropolità. En el cas dels turistes, gairebé una tercera 

part dels desplaçaments que fan per moure’s per la ciutat, el 

32,7%, són en metro. 

• En total s’estima que els turistes fan uns 196.000 desplaçaments 

de mitjana al dia en metro, el que representa aproximadament 

el 15% del total d’usuaris.  

• En determinats trams i estacions de l’àmbit central els turistes 

poden arribar a representar un percentatge encara més gran i la 

saturació dels trams centrals de la xarxa de metro es pot 

veure agreujada per l’ús turístic. 

 

Distribució de les validacions de l’Hola BCN! per estacions de metro, 2016 

Font: TMB 
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ASPECTES CLAU 

Massificació de línies d’autobús que donen servei als principals centres d’atracció turístics 

• Actualment l’autobús urbà és poc utilitzat per part del turistes. La seva demanda és aproximadament del 5% del total d’usuaris.  

• Ara bé, s’observa com les línies que connecten les principals zones turístiques com les platges, Plaça Catalunya, Sagrada 
Família, Park Güell o Montjuïc registren una proporció més gran de visitants, amb trams en els que la càrrega de passatge és molt 
alta i es registren queixes i conflictes entre els usuaris.  

• S’ha detectat també que algunes d’aquestes línies són utilitzades per grups de visitants acompanyats per guies, que fan les seves 
explicacions mitjançant auriculars dins el propi vehicle. Aquest tipus de grup tenen gran impacte en tant que omplen i buiden 
l’autobús. 

• La saturació de certs trams de la xarxa d’autobusos es veu agreujada en caps de setmana i en períodes de vacances estivals per la 
disminució de freqüències a la xarxa. En aquest sentit aquest any serà el primer cop que una part dels fons de l’Impost sobre Estades 
en Establiments Turístics (IEET) es destinarà a reforçar el transport públic que passa pel centre de la ciutat i Barceloneta. 

 

Validacions Hola BCN! en la xarxa d’autobusos, 2016 

Font: TMB 
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ASPECTES CLAU 

Poca penetració dels títols de transport públic específics per al turista 

Font: Enquesta de l’Estratègia de Mobilitat Turística, 2016. 

Ajuntament de Barcelona. 

13,3% 

62,7% 

12,3% 

3,2% 

2,4% 

1,4% 
0,9% 3,8% 

Bitllet senzill

T-10

Targeta Hola BCN

 Barcelona card (city card)

T-EVENT

Títols de bus turístic

Altres

NS/NC

Font: TMB 

Els turistes utilitzen principalment la T-10, un 

títol de transport altament subvencionat. La 

conjunció dels baixos nivells de la taxa de 

cobertura i l’intens ús de la targeta T-10 per 

part dels visitants, fa que s’aboquin 

importants recursos de les administracions en 

el finançament del transport dels visitants. 

Tot i el preu comparable al que tenen altres 

títols turístics a altres ciutats el títol per dies 

Hola BCN! suposa només el 12,3% malgrat 

entre 2015 i 2016 ha augmentat un 20%. 

Malgrat ser un títol de TMB integra també 

altres serveis com el metro a l’aeroport. 
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ASPECTES CLAU 

Font: Elaboració pròpia a partir dades ATM 

Els visitants utilitzen majoritariament la T-10, un títol de transport amb una elevada 
subvenció pública  

La conjunció dels baixos nivells de la taxa de cobertura i l’intens ús de la targeta T-10 per part dels visitants, fa 

que es destinen importants recursos de les administracions en el finançament del transport dels visitants. 
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El taxi, un servei molt utilitzat pel turista, element clau en la celebració 
d’esdeveniments 

• Segons l’enquesta d’activitat turística 2015 el 38.9% del turistes fan servir el taxi en algun dels seus trajectes 

durant la seva estada a Barcelona, i en global el 5% dels desplaçaments turístics es realitzen en taxi. 

• Com ja s’ha vist anteriorment, en els desplaçaments entre l’aeroport i la ciutat el taxi ocupa una 

proporció molt important (35%). En canvi, a nivell intern el taxi representa el 4.9% dels desplaçaments de 

turistes per dins la ciutat, una proporció que es considera igualment elevada i per sobre d’altres transports com 

el bus turístic i l’autobús. 

• Important paper que el taxi juga en el desenvolupament d’actes com grans fires i congressos, en els quals 

el taxi és un mode habitual entre els delegats per traslladar-se entre la seu del congrés, l’aeroport i els hotels. 
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Els bus turístic, una atracció d’èxit per a turistes, que contribueix al finançament del transport 
públic  

• El bus turístic és una atracció d’èxit pels turistes amb més de 2,7 milions de bitllets venuts 

• Els beneficis del Barcelona Bus Turístic (12,5 milions d’euros l’any  2015) es destinen íntegrament a finançar el transport 

urbà i la promoció turística de la ciutat.  

• Ara bé, el solapament de línies dels dos operadors i l’elevada afluència d’autobusos en els eixos centrals de ciutat com 

Plaça Catalunya o Passeig de Gràcia, amb passos de fins a 40 autobusos turístic en les hores punta, genera una elevada 

pressió en la via pública.  

• A l’impacte sobre el trànsit dels autobusos circulant s’afegeixen les cues de visitants que esperen l’autobús a les 

parades i entorpeixen la normal circulació dels vianants per les voreres, sobretot en els principals nodes turístics de la 

ciutat. 
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ASPECTES CLAU 

L’excursió panoràmica en autocar, un model propi de visita turística de Barcelona, que genera 
una elevada pressió en determinades zones de la ciutat 

• Les excursions en autocar permeten als visitants 

que tenen una estada curta a la ciutat realitzar amb 

comoditat circuits panoràmics per la ciutat, aturant-

se i visitant alguns punts d’interès de ciutat. 

• En els mesos de temporada alta (maig a octubre) 

s’estima que el nombre d’autocars de visitants 

circulant per ciutat és d’uns 200 - 250 vehicles 

diaris, amb unes dies puntes de demanda que 

poden arribar fins als 300 autocars. 

• L’alta afluència diària d’autocars en els mesos de 

temporada alta genera un impacte negatiu per l’ús 

intensiu que els autocars fan del viari en 

determinats indrets de la ciutat, ocupant la calçada 

tant per parar  com per estacionar, així com pel 

trànsit de grans grups de visitants caminant per les 

voreres en els seus desplaçaments entre l’autocar i 

el punt turístic. 
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Zona Bus: un model de regulació de l’estacionament exitós amb potencial de millora 

• El model actual de gestió de la mobilitat turística es regula a través de l’aparcament en calçada (Zona Bus). 

• Es tracta d’una estratègia similar a la de la gestió de l’ús de vehicle privat en ciutat però en ocasions desbordada per 

l’elevat nivell de demanda en moments puntuals, sobretot en els nodes amb més pressió turística.  

• Es detecten, a més, operacions puntuals d’estacionament en zones no autoritzades, etapes de circulació en buit fins 

al moment de recollir de nou el passatge, així com el no pagament de la taxa d’aparcament.  

 

 

 

 

Font: Barcelona Regional 

Evolució del nombre d’operacions en zona blava de la Zona Bus. 

Font: B:SM 
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ASPECTES CLAU 

VMP i el lloguer turístic de bicicletes: conflictes en l’espai públic 

• El lloguer de bicicletes amb finalitats lúdiques s’ha incrementat en els darrers anys i ha comportat la superació 

de la capacitat de càrrega de les infraestructures ciclistes en espais turístics. Els desplaçaments en grup, amb o 

sense guiatge, ha suposat l’irrupció d’una activitat que crea problemas de convivencia i de pugna per l’espai 

públic. 

• Barcelona acaba d’aprovar una ordenació per regular els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de 

dues rodes, amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat més 

segura, atesa la presència creixent d'aquest tipus de vehicle en l’espai públic. 
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L’impacte de l’activitat turística en els sector de la mobilitat logística i la DUM 

• A més de la mobilitat dels propis turistes, les 

activitats econòmiques vinculades al turisme estan 

suportades per una mobilitat de distribució i logística 

important, que s’integra dins de l’11% de vehicles 

comercials que de mitjana circulen per les vies 

principals de la ciutat. 

• En aquesta mobilitat cal afegir la mobilitat que 

generen els treballadors directes i indirectes  que el 

turisme genera, ja que les activitats turístiques 

generen el 17% dels llocs de treball directes, 

indirectes i induïts a la ciutat. 
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OBJECTIU I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 Integrar la demanda turística en la gestió i planificació de la mobilitat 1 

 Garantir la sostenibilitat ambiental 2 

 Assolir una major equitat en el repartiment dels costos directes i socials  3 

 Donar resposta als reptes territorials de la destinació 

4  Compatibilitzar la mobilitat turística amb la vida quotidiana 

5 

Fomentar un mode de visita responsable i compatible amb la mobilitat quotidiana, 

garantint l’ús racional i coherent dels sistemes de transport i el territori de la destinació 

Línies estratègiques 

Objectiu 
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 Integrar la demanda turística en la gestió i planificació de la mobilitat urbana 

 

 

1 

 

• Apostar per la normalització dels usos turístics de la mobilitat significa deixar de tractar-la 

com si fos excepcional i incorporar els usos, dinàmiques, les demandes i les pràctiques 

com a pròpies de la ciutat.  

 

• La mobilitat de la població flotant és avui en dia un element estructurador del sistema de 

mobilitat de la ciutat. En total, són més de 154.000 persones de mitjana al dia a Barcelona 

que tenen un comportament específic ja sigui pels mitjans de transport utilitzat, les trajectes 

recurrents, llocs freqüentats, ritmes i temporalitats, etc.  
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             Garantir la sostenibilitat ambiental 
 

 
• Encaminar la demanda dels propers anys cap a un model que prioritzi la mobilitat sostenible, 

tal i com es fa en els desplaçament realitzats per la població resident de la ciutat.  

 

• Es tracta, de mantenir el repartiment modal actual de la mobilitat turística prioritzant els fluxos 

turístics a peu i en els sistemes de transport públic de gran capacitat (ferrocarril) i baixes 

emissions en detriment de modes privats, no col·lectius o de gran impacte a l'espai urbà.  

 

• Donada la incidència de l’activitat turística sobre la distribució de mercaderies a la ciutat, 

caldria minimitzar l’impacte derivat de l’augment de la mateixa, en el marc de la política global 

de la logística urbana.  

2 
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           Assolir una major equitat en el repartiment dels costos directes i socials  

 

• L’augment de la mobilitat turística obliga als territoris que volen ser competitius a disposar 

d’una dotació de més i millors infraestructures i serveis de mobilitat.  

 

• Als costos directes s’hi afegeixen unes externalitats negatives dels sistema associats a una 

demanda de mobilitat turística creixent i d’elevada concentració que competeix amb els 

residents per uns recursos i bens públics limitats  

 

• Cal, per tant, plantejar-se una anàlisi per comptabilitzar els costos totals de la mobilitat 

turística i apostar per un sistema que reparteixi aquests costos d’una manera més equitativa 

entre el visitants i resident i que garanteixi la viabilitat econòmica del sistema a través del 

sistema de tarificació general o de la taxació específica d'algunes pràctiques.  

3 
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         Compatibilitzar la mobilitat turística amb la vida quotidiana 

• A nivell global, la ciutat de Barcelona disposa d’unes infraestructures i serveis de 

mobilitat potents i de qualitat, però cal tenir present que la resposta davant els 

creixements continus de demanda turística pot arribar a suposar un repte per garantir la 

vida quotidiana a la ciutat.  

 

• Cal plantejar-se que la resposta més adequada davant la saturació de determinats 

serveis o indrets, no és sempre un problema de la capacitat del sistema, sinó també de 

gestió i regulació de la demanda turística. Una gestió de la demanda que és 

evidentment complexa, i que ens obligarà a tenir dades concretes i actualitzades de les 

pautes de mobilitat dels diferents perfils de visitants de la ciutat.  

4 
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OBJECTIU I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

• Al gran volum de demanda turística, s’hi afegeix una l’elevada concentració generada per 

les seves pautes de mobilitat, una situació que genera conflictes i externalitats negatives 

a nivell local que poden fins i tot revertir els beneficis aportats pel sector turístic.  

 

• La gestió de la mobilitat turística ha de d’ajudar a minimitzar la saturació de l’espai públic i 

els atractius de visita a través d’una estratègia global que combini diversos instruments de 

planificació, fiscalitat i comunicació.  

 

• D’altra banda, que cal afavorir estratègies de diversificació territorial aprofitant que la 

destinació Barcelona depassa amb escreix els seus límits administratius. Per fer-ho, és 

imprescindible comptar amb un bon sistema de transport que connecti amb Barcelona i 

cal fer-ho a través dels nodes de transport interurbans ja existents.  

           Donar resposta als reptes territorials de la destinació 5 
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 PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
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PROPOSTES I ACTUACIONS 

1. Incorporar la 

mobilitat turística en la 
planificació de la 
mobilitat, tant d’ 
infraestructures com de 
serveis de les diferents 
administracions i 
operadors 

2. Elaborar Plans 

de Mobilitat 
específics dels 
Espais de Gran 
Afluència 
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3. Prioritzar els 

desplaçaments a peu 
dels vianants 

4. Fomentar un encaix 

més eficient de la  
demanda turística en el 
transport públic 

5. Dissenyar solucions 

específiques i adaptades 

als problemes de 

congestió de la xarxa de 

transport públic 

6. Revisió de la 

política tarifària del 
sistema de transport 
públic 

tarifària del 

sistema de 

transport públic 

7. Avançar en un 

model de regulació i 
millora de la mobilitat 
d’autocars turístics a la 
ciutat 

8. Repensar el servei 

del bus turístic 

9. Minimitzar els 

impactes de l’ús turístic 
de la bicicleta, la moto i 
els vehicles de mobilitat 
personal (VMP) 

10. Millorar la gestió 

en xarxa del sistema de 
transport d’accés a la 
ciutat 

11. Reforçar la 

qualitat del servei de 
taxi en l’ús turístic 

12. Monitoritzar la 

mobilitat turística i 
generar informació 
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PROPOSTES I ACTUACIONS 

• Promoure la concurrència entre les estratègies de la gestió 

del turisme i les de de mobilitat. 

• Integrar la mobilitat turística i la gestió de la demanda 

turística en la revisió dels plans de planificació de la 

mobilitat urbana i metropolitana 

• Considerar la demanda turística en els plans de serveis del 

transport públic, actuant sobre la predeterminació dels 

recorreguts turístics per part dels operadors. 

• Assegurar les inversions en manteniment i millora de la 

xarxa de transport públic. 

 

 

 

 

1. Incorporar la mobilitat turística en la planificació de la 

mobilitat metropolitana, tant d’infraestructures com de  

serveis de les diferents administracions i operadors 

1 2 3 4 ESTRATÈGIES: 5 
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• Elaborar plans de gestió integrada dels Espais de Gran Afluència (EGAs) 

• Minimitzar els impactes negatius en col·laboració amb els agents privats i comunitaris 

• Crear espais formals de participació i treball amb presència turística i gestors dels PICs per tal de 

compartir propostes i iniciatives entre els diferents agents dels EGAs. 

• Implicar els operadors turístics per tal d'integrar els diferents ritmes, estacions i temporalitats en la 

gestió dels espais més freqüentats. 

• Millorar la convivència entre mobilitat turística i residencial. 

• Gestionar la mobilitat de grups de visitants per a reduir l’impacte en l’espai públic i les infraestructures. 

• Gestionar els fluxos de visitants a partir senyalística, parades de transport, gestió de cues o reserves 

anticipades. 

• Incidir en l’ús de l’espai públic a partir del disseny de l’espai urbà, el mobiliari, les llicències d’activitat 

comercial, de vetlladors, etc. 

2. Elaborar Plans de Mobilitat específics dels Espais de Gran Afluència 

1 2 3 4 ESTRATÈGIES: 5 
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3. Prioritzar els desplaçaments a peu 

1 2 ESTRATÈGIES: 5 

• Facilitar i promoure els desplaçaments a peu dels 

visitants  

• Reduir l’accidentalitat amb implicació de visitants i 

vianants 

• Garantir convivència amb altres modes 

• Guiar els vianants en els desplaçaments entre PIC i 

transport públic pel millor itinerari des del punt de vista 

de ciutat. 
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PROPOSTES I ACTUACIONS 

4. Fomentar un encaix més eficient de la demanda turística en el transport públic 

 

1 2 ESTRATÈGIES: 5 

• Potenciar ofertes turístiques en transport públic en hores vall 

• Aplanar la demanda turística al llarg del dia 

• Incrementar l’ús turístic del transport públic 

• Reduir el dèficit del sistema del transport públic 

• Garantir la qualitat del transport per a la mobilitat quotidiana a les hores punta 

• Facilitar la orientació dels visitants en el transport públic 

• Encaminar els visitants pels itineraris amb menor impacte en l’entorn, preferiblement en metro 
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PROPOSTES I ACTUACIONS 

5. Dissenyar solucions específiques als problemes de congestió de la xarxa de transport públic  

a causa de l’ús turístic d’alguns serveis 

 

• Disseny de les infraestructures i espai públic: parades, línies, etc. 

• Augment/racionalització de l’oferta de transport d’acord amb la demanda 

• Regular l’ús del transport públic per part de grups turístics amb guiatge 

 

1 3 4 ESTRATÈGIES: 
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6. Revisió de la política tarifària del sistema de transport públic 
 

• La conjunció dels baixos nivells de la taxa de cobertura i l’intens ús de la targeta T-10 per part dels visitants, 

fa que s’aboquin importants recursos de les administracions en el finançament del transport dels visitants. 

• Cal revisar la política tarifària del transport públic amb l’objectiu que l’usuari no recorrent (turista) aboni 

íntegrament mitjançant tarifa el preu de la seva mobilitat. 

• La implantació T-Mobilitat ha de facilitar el canvi de model tarifari i la discriminació entre usuaris recurrent i no 

recurrents. 

• Fer més atractiva i desitjable la Hola BCN! ampliant oferta associada. 

Nivell de cobertura tarifària del transport 
públic 

3 4 ESTRATÈGIES: 5 
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7. Avançar en un model de regulació i millora de la mobilitat d’autocars turístics a la ciutat 
 
 • Desenvolupar un sistema de monitorització dels autocars 

• Segmentar la demanda segons el tipus de servei: excursions provinents de les costes, dels terminals 

de creuers, de la ciutat, serveis internacionals, de visites des de Barcelona, o es tractin de serveis 

escolars o d’altres. 

• Desestacionalitzar la demanda, aplanant els pics i fent compatible l’arribada d’autocars provinents de 

les costes amb els que parteixen del Port de Barcelona i de la pròpia ciutat. 

• Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica.  

• Definir i establir criteris per la gestió i ordenació de la demanda 

2 3 4 ESTRATÈGIES: 5 
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8. Repensar el servei del bus turístic a la ciutat  

• Reestructurar les actuals rutes de bus turístic evitant solapament entre línies, amb creació de punts 

d’intercanvi entre línies.  

• Fomentar la intermodalitat dels visitants. Connectar de cada ruta amb alguns dels HUB d’autocars 

(Park & Ride), les principals estacions (de tren, de bus i de creuers), o d’altres punts d’intercanvi 

modal. 

• Revisar els criteris d’ubicació de parades amb criteris de disminució de l’impacte sobre l’entorn 

(aglomeracions, fluxos de visitants, soroll, acordions d’autobusos, etc.) 

• Prioritzar la circulació pels eixos viaris basics. 

• Regulació flexible de la parada dels espais sobresaturats 

• Disposar de dades de demanda de forma especifica i periòdica. 

 

2 4 ESTRATÈGIES: 5 
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9. Reduir l’impacte del lloguer turístic de bicicletes, motos i vehicles de mobilitat personal (VMP) 

• Regular l’activitat i l’aparcament de les flotes de bicicletes i motos compartides 

• Ordenar l’aparcament de bicicletes pertanyents a activitat econòmica en les proximitats dels 

Espais de Gran Afluència. 

• Regular la ubicació d’establiments de lloguer de bicicletes en carrers amb prou capacitat i 

connectats a la xarxa de carrils bici. 

1 4 ESTRATÈGIES: 
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1 2 ESTRATÈGIES: 5 

10. Millora de la gestió en xarxa del sistema de 

transport d’accés a la ciutat  
 

• Crear i coordinar taules de mobilitat Port-Aeroport-

Ciutat per traçar estratègies i cercar solucions 

conjuntes als reptes de l’accés a la ciutat.  

• Reforçar el sistema ferroviari com a porta d’entrada i 

sortida  a la ciutat 

• Potenciar la promoció d’excursions a l’entorn de 

Barcelona que siguin accessibles amb transport 

ferroviari 

• Centralitzar els diferents moviments d’entrada i 

sortida de la ciutat per motius turístics en un sol 

espai connectat amb la xarxa de transport urbà de 

gran capacitat.  
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11. Reforçar la qualitat del servei de taxi en l’ús turístic 

• Enfortir la capacitat d’adaptació del servei de taxi davant l’augment de serveis globals de mobilitat 

privada (VTC). 

• Modernitzar i universalitzar la intermediació digital. 

• Promoure l’ús d’aplicacions mòbils que minimitzin els trajectes en buit. 

• Introduir el servei de taxi compartit. 

• Flexibilitzar horaris en temporada alta i durant els grans esdeveniments. 

• Limitar i reduir l’intrusisme i eradicar la mala praxis en el sector del taxi. 

• Seguir reforçant la formació en idiomes als conductors de taxi. 

• Promoció del taxi com a servei alternatiu al vehicle privat. 

• Renovació progressiva de la flota per vehicles de menor impacte. 

 

 

 

1 2 ESTRATÈGIES: 
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PROPOSTES I ACTUACIONS 

12. Pla de millora de la informació i monitorització de la mobilitat turística 
 
 

 

• Pla de Monitorització de la demanda dels visitants a Barcelona 

• Pla Millora de la informació sobre mobilitat turística  

 

1 2 3 4 ESTRATÈGIES: 5 


