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La mobilitat obligada, entesa com els desplaçaments que realitzem en dies feiners per accedir al lloc de treball o estudi i 
tornar a casa, és l’activitat que genera un major impacte ambiental a la universitat. La normativa vigent ha desenvolupat 
eines de planificació per reduir aquest impacte al 
conjunt del territori, amb l’obligació de dur a terme un 
pla de desplaçament d’empresa o pla de mobilitat que 
desenvolupi actuacions de promoció de la mobilitat 
sostenible en centres com els de la UB (Decret 
157/2007). 
 
Com a institució compromesa vers la reducció de 
l’impacte ambiental de la seva activitat, la UB ja ha 
dut a terme iniciatives en aquest sentit, com ara la 
promoció de la bicicleta com a mode de transport 
habitual mitjançant la instal·lació d’aparcaments de 
bici o el programa Bicicampus. Al llarg de l’any 2010 s’ha encetat l’elaboració dels plans de mobilitat duent a terme la 
diagnosi de mobilitat dels centres de la UB al Campus de la Diagonal - Portal del Coneixement. 
 
La diagnosi ambiental, que trobareu completa al lloc web de l’OSSMA, inclou una 
anàlisi de l’oferta d’accessibilitat (cobertura de transport públic, aforament 
d’aparcaments per a vehicle privat, anàlisi de la qualitat dels vials per als vianants, 
etc.) i de la demanda d’accessibilitat (modes de transport en què accedeix la 
comunitat universitària al Campus), així com l’opinió de la comunitat universitària 
sobre la situació de la mobilitat al Campus i sobre mesures de promoció de la 
mobilitat sostenible, i una relació de les principals deficiències detectades en la 
infraestructura de mobilitat de l’entorn universitari. 
 
Bona part d’aquest treball es basa en els resultats d’una enquesta realitzada entre 
finals de 2009 i principis de 2010, en què van participar 1.183 persones dels 
diferents col·lectius universitaris (alumnat de les diverses titulacions, PDI, PAS, 
becaris de recerca i treballadors d’empreses externes). 
 
Un dels resultats més destacats de la diagnosi és que la comunitat 
universitària de la UB es desplaça al Campus de la Diagonal de forma 
més sostenible que el conjunt de la ciutat de Barcelona. Els usuaris del 
Campus utilitzen més el transport públic i menys el vehicle privat, i un 
85% dels desplaçaments es fan en modes de transport eficients: metro, 
autobús, tramvia, bicicleta i a peu. Tot i que cotxes i motos estan molt 
presents als carrers i aparcaments del Campus, només un 15% dels 
desplaçaments es fan en vehicle privat motoritzat. 
 
La diagnosi també ha permès diferenciar els resultats en funció del lloc 
de residència. Un de cada quatre residents a Barcelona arriba al Campus 
a peu o en bicicleta, i un 60% més ho fa en transport públic. Els residents 
fora de Barcelona accedeixen al Campus majoritàriament en transport 
públic (71%), un de cada deu a peu o en bicicleta degut a la proximitat de 
municipis com l’Hospitalet de Llobregat o Esplugues, i només el 17% 
utilitza el cotxe o la moto. En canvi, un 47% dels que accedeixen 

19,4

38,2

65,3
37,3

15,0
24,5

0,2 0,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total (Campus) Total (Emef 2008)

No motoritzat Públic motoritzat
Privat motoritzat NS/NC

CAMPUS DE LA DIAGONAL vs BARCELONA: 
COMPARACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ MODAL 

www.bicicampus.cat
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/diagnosi_diagonal.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/diagnosi_diagonal.pdf


DIAGNOSI DE LA MOBILITAT ALS CENTRES DE LA UB AL 
CAMPUS DE LA DIAGONAL – PORTAL DEL CONEIXEMENT (2010) 0. Introducció 

 

 

A peu; 15,0

Bicicleta; 3,0

Bicing; 1,4

Bus; 22,6

Tram; 6,2

Metro; 36,2

Renfe; 0,3

Taxi; 0,1

Cotxe sol; 7,6

Cotxe compartit; 
1,8

Moto; 5,7

NS/NC; 0,2

Distribució modal del total de la mostra (%)diàriament a Barcelona des de fora de la ciutat utilitzen el 
vehicle privat motoritzat, i només un 49% dels 
desplaçaments són en transport públic. 
 
El principal mode de transport per accedir al Campus és el 
metro (36% dels desplaçaments), seguit pels autobusos 
urbans i interurbans (22,6%). El tercer mode és l’accés a 
peu (15%), i més lluny en la distribució modal ja trobem el 
cotxe només amb conductor (7,6%) i la moto (5,7%). Tot i 
que el Bicing no es troba integrat al Campus, un 1,4% dels 
usuaris manifesta accedir-hi en aquest mode, degut a que hi 
ha estacions relativament properes a les facultats de Dret i 
Farmàcia, en tant que l’opció de compartir cotxe també està 
present (1,8%) però encara té molt marge de millora. 
 
La comunitat universitària de la UB fa un esforç molt important per desplaçar-se de forma sostenible, tal i com mostren 
els resultats de la diagnosi. Tot i això, l’impacte ambiental de la nostra mobilitat al Campus és molt important: 
• La petjada ecològica associada a la mobilitat és de 

1.122 hectàrees, que equivalen a cinc vegades la 
superfície del Campus de la Diagonal – Portal del 
Coneixement (incloent en aquest tots els centres de la 
UB, la UPC i la resta d’institucions). 

• Cada any es fan un total de 185 milions de km anuals 
per dur a terme la seva activitat universitària, amb una 
emissió anual de 8.341 tones de CO2, de les quals el 
cotxe n’és el principal mode generador amb un 37%.  

 
D’acord amb els resultats de la diagnosi, les actuacions de 
promoció de la mobilitat sostenible al Campus s’han de 
centrar en reforçar les dinàmiques existents, facilitant 
l’accés a peu o en bicicleta amb rutes segures, i reduir els 
accessos en vehicle privat motoritzat mitjançant una millora 
de la disponibilitat d’infraestructures de transport públic, 
especialment amb modes de transport ferroviaris de gran capacitat —metro, Rodalies, FGC—, i per a aquelles zones 
d’origen que tenen una cobertura insuficient o disposen de modes poc competitius en temps de desplaçament i 
freqüència de pas. 
 
Algunes d’aquestes mesures de millora de les infraestructures de mobilitat ja es troben en execució o en projecte, com 
ara la construcció de les línies L9 i L10 de metro, que tindrà dues estacions al Campus Sud i una altra al Campus Nord. 
l’ampliació de la línia L3 de metro de Zona Universitària cap a Sant Feliu de Llobregat, la construcció d’una estació 
d’autobusos amb intercanviador a Zona Universitària, la creació del carril bus-VAO per a vehicles d’alta ocupació a la B-
23 (entrada per l’avinguda de la Diagonal), o la construcció d’una nova línia de Rodalies entre Castelldefels i Zona 
Universitària. 
 
En propers fulls informatius es detallen els resultats de la diagnosi per als diferents modes de transport existents al 
Campus. 

Superfície de la UB al Campus de la Diagonal (en blau) i petjada de la mobilitat (en vermell)


