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El Campus està embolcallat de vies d’elevada capacitat de trànsit (Diagonal, Ronda de Dalt i Ronda del Mig) que con-
necten amb la xarxa d’autopistes, autovies i carreteres secundàries, i faciliten la comunicació amb la resta de la ciutat i 
des d’altres municipis metropolitans. El propi Campus compta amb vies de connexió interna de segon nivell com 
l’Avinguda del Doctor Marañón, la de Joan XXIII, la de l’Exèrcit i el carrer de Jordi Girona, que ajuden a integrar l’espai 
universitari a la ciutat, però que resten continuïtat i homogeneïtat al Campus. 

La resta de vies de l’interior del Campus formen part de la xarxa local i en 
alguns casos suporten un elevat volum de trànsit o bé només s’hi circula 
per buscar estacionament o accedir als espais d’aparcament dels edificis. 
L’únic carrer per a vianants és el c/ Adolf Florensa, tot i que compartit amb 
el Trambaix. Dintre del Campus la velocitat màxima de circulació és en ge-
neral de 50 km/h, però progressivament es va implantant la zona 30 als 
vials secundaris. En la data de redacció d’aquesta fitxa ja eren zona 30 els 
carrers de Martí i Franquès, de Pascual i Vila, del Tinent Coronel Valenzuela i 
de l’Alfambra, a més del lateral mar de l’av. Diagonal. 

Durant les hores puntes del matí i la tarda es produeixen retencions i 
congestió a l’av. Diagonal i el nus d’entrada Diagonal – Ronda de Dalt, i en 
general una forta pressió a les avingudes de Pedralbes, del Doctor Marañón 
i de Joan XXIII. Per la perifèria del Campus circulen prop de 25.000 vehicles 
diaris, en tant que la Diagonal suporta quatre vegades més trànsit. 

Encara més acusats són els problemes per estacionar els vehicles, ja que a 
partir de les 9 del matí de qualsevol dia lectiu pràcticament no queden 
espais lliures. Això dóna lloc a estacionaments indeguts (0,5% dels 
estacionaments són susceptibles de sanció), irregulars (un 4,5% 

d’estacionaments són sobre vorera sense obstaculitzar el pas de vianants o sobre calçada en espais no senyalitzats o 
zones no habilitades), o a llargues cues en alguns espais com ara al carrer de Martí i Franquès per accedir a 
l’aparcament del Parc de Bederrida, un espai al centre del Campus Sud on només poden aparcar membres de la UB, la 
UPC, el Parc Científic i el CSIC.  

Cal diferenciar la disponibilitat 
d’aparcament entre els treballa-
dors, que en general disposen de 
places d’estacionament suficients 
als edificis tot i que alguns espais 
presenten problemes com ferm en 
mal estat o manca de control 
d’accés, i el col·lectiu d’estudiants, 
que només pot estacionar als es-
pais de via pública. Entre els 
estudiants, la saturació de 
l’aparcament als vials desincentiva 
l’accés al Campus en cotxe. 

Aquesta situació s’agreuja perquè 
el Campus només el 56% de les 

places són ocupades per usuaris del Campus, en tant que els residents a la zona ocupen un 30%, i un 14% de les places 
funcionen com a park&ride, ocupades per ciutadans que accedeixen a la ciutat, aparquen al Campus i es desplacen al 
seu lloc de treball en altres modes de transport. A més, en dies d’esdeveniment a l’estadi del FC Barcelona, 

Senyalització horitzontal de zona 30 al c/ Tinent Coronel 
Valenzuela 

Aparcament del Parc de Bederrida, al Campus Sud
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l’estacionament al Parc de Bederrida i a un tram del carrer de Martí i Franquès es reserva per als autocars dels assis-
tents als partits, reduint prop d’un 35% les places de cotxe disponibles a via pública. 

Els problemes per aparcar fan que els conductors considerin que la situació actual no es pot mantenir, ja que un 56% 
estan poc o gens d’acord en deixar l’estacionament com es troba. La mesura de regulació que té major acceptació és 
l’establiment d’un sistema d’àrea verda universitària equivalent al de la resta de la ciutat de Barcelona (un 60% estarien 
bastant o molt d’acord amb la mesura). En canvi, l’estacionament preferent per a vehicles amb baixes emissions de CO2 
no disposa de prou acceptació. 

Malgrat l’elevada presència d’aquests vehicles, el cotxe utilitzat només pel conductor és el tercer mode més utilitzat 
per accedir al Campus entre els residents fora de Barcelona (11,5%), però només és el quart quan considerem el total 
de la mostra (7,6%) i el sisè entre els residents a la ciutat (4,3%). La major diversitat de modes de transport a Barcelo-
na i la competitivitat en temps de desplaçament respecte al cotxe determinen un menor ús entre els que viuen a la 
ciutat. El cotxe compartit suma un 1,8% de desplaçaments de forma que encara hi ha un gran potencial de creixement 
d’aquesta opció. 
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El cotxe no és el principal mode de transport per accedir des de cap comarca o des de cap districte de Barcelona. En tot 
cas, les comarques que més utilitzen el cotxe individualment per arribar al Campus són el Bages (30%), el Baix Llobre-
gat (17%), el Vallès Oriental (15%), l’Anoia (14%) i el Garraf (13%). Entre els districtes de Barcelona, els que més 
utilitzen el cotxe són els d’Horta-Guinardó (12%), Nou Barris (6,9%) i Sarrià-Sant Gervasi (6,5%), degut a que les alter-
natives en transport públic són menys competitives. La posada en funcionament del sistema RetBus o les línies L9 i L10 
de metro contribuirien a reduir l’ús del cotxe entre els residents en aquestes zones. 

Els usuaris de cotxe opten per desplaçar-se en el seu vehicle com a únic mode de transport en un 78% dels casos i, o 
be troben aparcament a prop de l’edifici (situació molt probable en el cas de PAS i PDI), o han d’estacionar més lluny i 
caminar la resta del trajecte (aquest és el cas més freqüent entre els estudiants), situació que explica la combinació 
cotxe + a peu que es produeix en un 10% dels recorreguts. El cotxe compartit presenta una major intermodalitat amb 
la bicicleta, l’autobús, FGC o el metro (gairebé un 5% cada mode de transport). 

Tenint en compte que només 7,6% d’usuaris accedeix en cotxe 
al Campus, no deixa de ser sorprenent que aquest mode de 
transport ocupi tant espai a l’entorn universitari. Aquesta inefici-
ència en l’ocupació del territori també va acompanyada per un 
consum energètic i unes emissions de CO2 elevades. Així, el 
cotxe només amb conductor suma el 40% del consum energètic 
i el 37% de les emissions de CO2 associades a la mobilitat uni-
versitària, tot i que el nombre de quilòmetres recorreguts tot just 
supera el 10%.  

Tot i els embussos a primera hora del matí per accedir a Barce-
lona i la dificultat per trobar estacionament al Campus, els 
usuaris del transport privat valoren com a principals motivacions 
la comoditat del trajecte (20%) i la rapidesa de l’accés (19%). 
Fins a un 10% de conductors justifiquen la utilització del seu ve-
hicle per l’estalvi econòmic, quan tots els estudis de costos indi-
quen que és més car quan es comptabilitzen tant les despeses 

directes (benzina, peatges, aparcament) com les indirectes (amortització del cost del vehicle, assegurança, impostos, 
manteniment o multes) i les externalitats (contaminació, accidentalitat i ocupació de l’espai). 

Recentment el Campus de la Diagonal ha afrontat millores en la urbanització dels vials, com ara Martí i Franquès, Baldiri 
Reixac o Pascual i Vila, que han afectat l’accessibilitat en cotxe en tant que han comportat l’ordenació i limitació dels 
espais d’estacionament. En un futur aquesta tendència es consolidarà amb la implantació del Pla de millora urbana del 
sub-àmbit ponent del Campus Sud. Segons aquest pla, la vialitat rodada al Campus Sud queda limitada a dos grans 
eixos en forma de creu, que es corresponen amb el c/ Martí i Franquès i el c/ Menéndez y Pelayo. La resta de vials seri-
en per a ús exclusiu dels vianants, d’accés als aparcaments dels centres, o de servei i emergència dels edificis. Amb 
aquest canvi de prioritat vers el vianant es reduirà dràsticament l’espai d’estacionament lliure en superfície. 
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