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Sant Andreu, Nou Barris i Horta no s’arriba a 150. Fins i tot trobem zones 

amb menys de 100 i inclús menys de 50 places/Ha, tot i que en aquests casos 

és conseqüència de la presència de grans parcs o zones no urbanitzades. 

Menció apart mereix el districte de Gràcia, amb zones densament 

urbanitzades i menys de 100 places/Ha. 

 

 
Distribució de l’aparcament calçada- fora de calçada per districtes (sense motos). Font: BSM 

 

En la distribució calçada -fora de calçada s’observen algunes petites 

diferències entre districtes, tot i que en tots predomina l’aparcament fora 

de calçada. El districte amb una major proporció d’aparcament fora de 

calçada (turismes) és l’Eixample, amb un 88%, i el de menor proporció és 

Nou Barris, amb un 69%, sent la mitja de Barcelona del 81%. 

 

L’evolució de l’oferta total d’aparcament des del 1980 mostra un augment 

aproximadament constant fins al 2004, amb una ralentització evident a 

partir d’aquest any. En aquests darrers 30 anys (1980-2010), l’augment 

acumulat és del 90%. S’observa una major taxa de creixement en el període 

1998-2004 (29%), i una taxa molt menor en el període 2004-2010 (3%). 

 

 
Font: BSM (dades de 1980 i 1991 estimades a partir de figures) 

 

 
Font: BSM 

Aquest augment ha estat degut sobretot a l’augment de l’aparcament fora 

de calçada, sent l’augment de l’aparcament en calçada molt més moderat, i 
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fins i tot decreixent en l’últim període 2004-2010. Això ha fet que la 

distribució de l’aparcament a Barcelona hagi experimentat una 

transformació considerable. Així, mentre que el repartiment d’aparcament 

en calçada -fora de calçada era del 40%-60% el 1980, actualment és del 19%-

81%. 

 

 
Font: BSM 

 

Aparcament en calçada (turismes) 

A la ciutat de Barcelona, la major part de l’aparcament en calçada el 2011 

encara és no regulat (lliure), amb 75.446 places i un 51,7% de quota, malgrat 

l’enorme davallada que ha experimentat en els últims anys. Per darrera 

d’aquest, la tipologia més estesa és l’Àrea Verda Preferent, amb 40.244 

places i un 27,6% de quota. Per sota el 10% trobem l’Àrea Blava i la C/D. Ja 

per sota del 3% trobem l’Àrea Verda Exclusiva, i les places per a Persones 

amb Mobilitat Reduïda. Quedarien encara altres reserves amb un número 

inferior de places. 

 

 
Font: BSM 

 

 
Font: BSM 
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La distribució territorial de l’aparcament en calçada mostra diferències 

importants segons la zona. Així, la densitat més gran d’aparcament en 

calçada la trobem al districte de Sant Martí i en menor mesura a Nou Barris, 

amb zones que superen les 40 o 50 places/Ha. En l’extrem oposat, als 

districtes de Ciutat Vella i Gràcia trobem zones amb molt poca oferta 

d’aparcament en calçada (menys de 10 places/Ha). 

 
Distribució de l’oferta d’aparcament en calçada a Barcelona (sense motos) (2010). Font: BSM 

 

En quant a la tipologia de places en calçada, també s’observen diferències 

importants segons districtes. Per exemple, l’aparcament lliure, que té una 

mitja del 51% a tota la ciutat, a Nou Barris representa el 88%, mentre que a 

Ciutat Vella només el 6%. L’Àrea Verda Preferent, que té una mitja del 27%, 

varia des del 45% a Sarrià - St. Gervasi, a pràcticament inexistent a Nou 

Barris, o el 4% a Ciutat Vella. L’Àrea Verda Exclusiva, amb un 3% de mitja. És 

pràcticament inexistent en molts districtes (Les Corts, Sarrià – St. Gervasi, 

Eixample, Sants - Montjuïc, Horta - Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu), però 

representa el 49% de Ciutat Vella. L’Àrea Blava és pràcticament inexistent a 

Nou Barris, però representa el 20% a l’Eixample. La C/D representa un 4% a 

Horta - Guinardó, i un 21% a l’Eixample.  

 

 
Oferta d’aparcament en calçada per districtes (sense motos) (2010). Font: BSM 
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Pel que fa a l’evolució de l’aparcament en calçada, en els últims 30 anys la 

tendència ha estat a un lleuger augment fins el 2004, patint una davallada 

més forta a partir d’aquest any. 

 

 
Font: BSM 

 

En els darrers 4 anys (període 2007-2011) les variacions més importants 

s’observen justament en els dos grups més importants: l’aparcament lliure 

disminueix un 45%, mentre que l’Àrea Verda Preferent augmenta un 59,8%. 

La reserva de places PMR, tot i que en nombre absolut representa poques 

places, creix un important 43,1%. També és significativa la disminució de 

l’Àrea Verda Exclusiva en un 19,9%. Cal dir que durant el 2010 es va refer 

l’inventari d’aparcament, posant de manifest variacions anuals importants, 

sobretot en l’estacionament lliure. 

 

 
Font: BSM 

 

 
Evolució de l’oferta d’aparcament en calçada per tipologia. Font: BSM 
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C/D 12.730 13.123 12.475 12.003 11.853 -1,2% -6,9%
P.M.R. (PERSONES MOBILITAT REDUIDA) 2.853 3.131 4.738 3.778 4.083 8,1% 43,1%
TOTAL EN CALÇADA 193.184 190.503 189.239 141.488 145.802 3,0% -24,5%
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Evolució de l’oferta d’aparcament en calçada per tipologia (zoom). Font: BSM 

 

Aparcament fora de calçada 

L’oferta fora de la calçada consta de 640.527 places amb un promig de 63 

places/Ha. Aquesta està formada bàsicament de places de pàrquings de 

veïns, 414.000 places, que suposen el 65% del total, i de pàrquings públics, 

141.900 places, un 22% del total fora calçada. Les places reservades 

representen un 12%, i els solars no arriben al 1%. Per districtes, L’Eixample, 

Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí, agrupen en conjunt la meitat de l’oferta 

fora calçada. 

 

 
Font: BSM 

 

La major densitat d’aparcaments fora de calçada s’ubica als barris de la zona 

esquerra de Barcelona, amb zones que superen les 250 places/Ha. Per la 

banda baixa trobem els districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, 

amb una densitat sovint entre 50 i 150 places/Ha, zones perifèriques de la 

ciutat apart. Menció apart mereixen els districtes de Ciutat Vella i Gràcia, en 

els quals ja havíem vist que tenien poca oferta d’aparcament en calçada, la 

qual cosa es veu agreujada per la també poca oferta d’aparcament fora de 

calçada (sovint entre 50 i 100 places/Ha). 
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Distribució de l’oferta d’aparcament fora de calçada a Barcelona (sense motos) (2010). Font: 

BSM 

 

En quant ala distribució per districtes, veiem un comportament bastant 

similar entre tots els districtes amb excepció de Ciutat Vella, que mostra una 

proporció de pàrquings de veïns molt menor (27%, en comparació al 65% de 

mitja de Barcelona), i una proporció molt més elevada de pàrquings públics 

(63%, en comparació al 22% de mitja de Barcelona). 

 
Oferta d’aparcament fora de calçada per districtes (sense motos) (2010). Font: BSM 

 

L’evolució de l’aparcament fora de calçada mostra un creixement pronunciat 

i ininterromput aquests darrers 30 anys, amb una ralentització en el darrer 

període (2004-2010). 
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Font: BSM 

 

Aparcament de motos 

L’oferta d’aparcament de motos a la ciutat de Barcelona compta amb 

130.053 places, de les quals un 59,6% estan fora de calçada i un 40,4% són en 

calçada. Com en el cas dels turismes, la major part de l’oferta es troba fora 

de calçada, tot i que no amb una proporció tan marcada (81-19% en el cas 

dels turismes). Cal destacar que les dades d’aparcament de motos en 

superfície només es refereixen a places senyalitzades, i que en el cas de 

l’aparcament fora de calçada, per als pàrquings de veïns l’inventari fa una 

estimació de places de motos que es comparteixen amb places per a 

turismes. 

 

 

 
Font: BSM 

 

En “calçada” (superfície), la major part de l’aparcament se situa en 

estrictament en calçada. Fora de calçada, el gran gruix de places es 

concentra als pàrquings de veïns a on, tot i no ser places específiques per a 

elles (places compartides amb turismes), s’estima una capacitat de prop de 

77.500 places. 
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Font: BSM 

 

L’estacionament de places de moto ha tingut un fort creixement molt 

evident a la via pública amb la consolidació de l’oferta senyalitzada a la 

calçada a tots els districtes i barris de la ciutat. Aquesta tendència és 

diferent de l’aparcament de turismes en calçada, els quals han experimentat 

un petit increment fins al 2004, i una davallada a partir d’aquest any. Aquest 

augment de les motos, però, és fruit més aviat d’ordenar l’espai públic i 

evitar l’estacionament il·legal de motos en vorera. Aquest creixement ha 

estat constant des del 1998, amb un increment substancial el 2005, i una 

petita davallada el 2007. 

 

La tendència de creixement també s’ha estès als pàrquings, públics els quals 

ofereixen productes tarifaris específics per a elles, i ara disposen de quasi 

7.300 places en conjunt. 

 

 
Font: BSM 

 

Estacionament il·legal 

La indisciplina d’estacionament afecta molt negativament en la fluïdesa del 

trànsit i en la seguretat viària, influint directament en la circulació de 

vehicles, de vianants, del transport públic, i en la distribució de 

mercaderies. 
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Actualment, l’índex global d’il·legalitat se situa al voltant de 0,5 vehicles 

aparcats il·legalment per cada 100 metres lineals de via, similar tant a la 

zona centre com a la xarxa bàsica de circulació. Aquest índex s’ha reduït de 

forma important els darrers anys: és 6 vegades inferior (reducció del 83%) 

respecte el 1996, o un 40% menor que el 2007. Aquesta reducció és deguda a 

l’increment de vigilància de la indisciplina (tant general, com específica en 

places de C/D i carril Bus). L’Àrea Verda també pot suposar un motiu 

(coincidint amb la seva implantació el 2005 s’observa una davallada més 

pronunciada), ja que per a aquestes zones de Barcelona queda descartada la 

possibilitat d’aparcar de manera gratuïta. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

Aquesta davallada també s’observa en el nombre de denuncies, tot que en 

una proporció menor (19% menys denúncies en el període 2007-2011). 

 
Font: BSM 

 

El servei de grua es un dels elements importants de dissuasió de la 

indisciplina, i actualment compta amb una flota de 50 unitats. El nombre de 

vehicles retirats per la grua també ha patit una davallada coincidint amb el 

descens de la il·legalitat (30% menys de vehicles retirats en el període 2007-

2011). 
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Font: BSM 

 

Carsharing i car-pooling 

El carsharing és un sistema de compartir vehicle mitjançant el qual els socis 

que en formen part disposen d’una flota de vehicles per fer servir quan el 

necessiten, sense necessitat de ser-ne el propietari. En definitiva, és un 

sistema mitjançant el qual es redueixen els costos individuals i socials de la 

mobilitat, i per tant promou l’ús racional del vehicle privat i una mobilitat 

més sostenible. 

 

Les avantatges mediambientals del carsharing són: 

 

 Menys cotxes al carrer. Cada cotxe del carsharing substitueix 10 

cotxes privats; menys recursos per a la fabricació i més espai públic 

disponible per a altres usos. 

 Menys quilòmetres. Un cop a la comunitat carsharing, els usuaris 

recorren menys quilòmetres de mitjana ja que només utilitzen el 

cotxe quan el necessiten. Menys quilòmetres, menys contaminació. 

 Menys consum i emissions per quilòmetre. Els vehicles són més 

eficients i produeixen fins a un 25% menys d’emissions contaminants 

que la mitjana d’automòbils a Espanya (vehicles nous amb totes les 

millores mediambientals que el cotxe mitjà no té). 

 

A Barcelona funciona el carsharing des del 2005 a través de Avancar 

Carsharing. Actualment compta amb una flota de més de 110 vehicles en 35 

localitzacions, i dóna servei a més de 5.000 clients (20% professionals). 

L’empresa és participada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona, el Ministeri d’Indústria (IDAE), però l’accionista majoritari és 

Zipcar, empresa líder mundial del carsharing amb més de 700.00 socis als 

Estats Units, Canadà, i Anglaterra. 

 

El car-pooling és un sistema de compartir trajecte amb un mateix vehicle, 

augmentant la ocupació d’aquest, la qual és molt baixa i se situa en 1,2 a la 

ciutat de Barcelona. Aquest tipus de mesura es una de les bases d'una 

mobilitat més racional, eficient i de la que en resulta un estalvi energètic 

immediat. 

 

A Barcelona existeixen diverses webs que permeten el car-pooling: 
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 http://www.carpooling.es/compartir_coche/Barcelona.html?gclid=C

PmbsLaJo7ECFU6JfAod8XoPfg 

 http://www.carpoolworld.com/carpool.html?to=BARCELONA&wc=ES

P,ES&lat=41.3020000&lon=2.0920000 

 http://www.amovens.com/es 

 

Evolució del preu del carburant 

L’evolució del preu del carburant mostra un augment considerable. Des de 

1999 fins al 2012, el preu s’ha gairebé triplicat en el cas del gasoil, i per la 

gasolina ha estat de més del doble. En particular, aquest augment ha estat 

encara més acusat6 en els darrers 4 anys, doncs en el període 2009-2012 el 

preu ha augmentat en un 50%. 

  
 

         ANY          GASOLINA
SENSE PLOM

GASOIL 
D'AUTOMOCIÓ

1999 0,7 0,53
2000 0,82 0,64
2001 0,81 0,7
2002 0,81 0,7
2003 0,82 0,7
2004 0,87 0,76
2005 0,96 0,9
2006 1,03 0,96
2007 1,049 0,97
2008 1,123 1,141
2009 1,003 0,912
2010 1,163 1,075
2011 1,318 1,267
2012 1,522 1,445

EVOLUCIÓ DEL PREU DELS CARBURANTS

Font: Minis terio de  Industria , Energía  y Turismo
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Font: Ministeri d’Indústria, Energia i turisme. 

 

El preu del carburant serà també un paràmetre a tenir en compte en 

l’evolució de la mobilitat en vehicle privat, donat que pot experimentar un 

fort augment en els propers anys. 

 

 
Font: Bcn Ecologia. 

 

 
Font: Bcn Ecologia. 
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GASOLINA
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GASOIL
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1999 0,7 0,53 0,7 0,53
2009 1,003 0,912 1,003 0,912
2012 1,522 1,445 1,522 1,445
2018 1,901 1,867 2,560 2,511
2024 2,281 2,290 3,598 3,577
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6.2.2. Demanda 

Etapes/desplaçaments 

A la ciutat de Barcelona es realitzen en un dia laborable mig (2011) 

7.833.495 etapes en desplaçaments14, de les quals 2.088.348 corresponen a 

etapes en vehicle privat (repartiment modal del 26,7%). Això suposa una 

utilització inferior al transport públic (39,9%), o a la mobilitat a peu (31,9%). 

Malgrat aquestes dades de mobilitat que el situen en tercer lloc, el vehicle 

privat és encara el dominador de l’espai públic de la ciutat. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

                                                 
14 Es considera  tan  sols les etapes en desplaçaments superiors a 5 minuts. 
Les dades han estat elaborades basant-se en l‘Enquesta de Mobilitat de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana, operadors de transport públic i estimació 
dels desplaçaments de visitants i turistes, aforaments de vehicles a la xarxa 
viària i estimació dels viatges dels professionals del transport i transport 
escolar. 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

L’evolució de mobilitat en vehicle privat mostra una clara tendència a la 

baixa els darrers anys, atribuïble a la crisi econòmica en part, però també a 

una major consciència mediambiental de la població. Entre el 2007 i el 2011 

s’han perdut 220.000 etapes en desplaçaments en vehicle privat, un 9,53% 

menys d’etapes. El repartiment modal s’ha reduït del 29,1% al 26,7%. Bona 

part d’aquests desplaçaments s’han traspassat a la mobilitat a peu 

(100.000), i en menor mesura a la bicicleta (32.000). També s’ha de tenir en 

compte que la mobilitat total disminueix en 110.000 etapes (fenomen que no 

sabem si és degut a un descens real de la mobilitat, o forma part de la 

variabilitat estadística). 

 

ETAPES REPARTIMENT 
MODAL (%)

TP 3.126.796 39,92%
VP 2.088.348 26,66%
A PEU 2.500.200 31,92%
BICICLETA 118.151 1,51%
TOTAL 7.833.495 100,00%

ETAPES TOTALS (2011)

39,9%

26,7%

31,9%

1,5%

REPARTIMENT MODAL (2011)
ETAPES TOTALS

TP

VP

A PEU

BICICLETA
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Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

A Barcelona, de les 7.833.495 etapes en desplaçaments (en tots els modes), 

4.999.324 corresponen a desplaçaments interns (63,8%), i 2.834.171 a 

desplaçaments de connexió (36,2%). El repartiment modal és diferent en 

funció del tipus de desplaçament. La utilització del vehicle privat en els 

desplaçaments de connexió (42,4%) és mot més elevada que en els 

desplaçaments interns (17,8%). És remarcable que el vehicle privat no és el 

mode més utilitzat ni en els desplaçaments de connexió (darrera del 

transport públic), ni en els desplaçaments interns (darrera de la mobilitat a 

peu i en transport públic). 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 
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MODE 2007 2008 2009 2010 2011
TP 3.148.519 3.146.085 3.072.831 3.099.286 3.126.796
VP 2.308.337 2.227.403 2.156.460 2.146.537 2.088.348
A PEU 2.400.266 2.368.561 2.396.983 2.447.050 2.500.200
BICICLETA 86.406 108.924 102.824 106.521 118.151
TOTAL 7.943.528 7.850.973 7.729.098 7.799.394 7.833.495

ETAPES TOTALS

MODE 2007 2008 2009 2010 2011
TP 39,64% 40,07% 39,76% 39,74% 39,92%
VP 29,06% 28,37% 27,90% 27,52% 26,66%
A PEU 30,22% 30,17% 31,01% 31,37% 31,92%
BICICLETA 1,09% 1,39% 1,33% 1,37% 1,51%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

REPARTIMENT MODAL (%) ETAPES TOTALS

4.999.324; 
63,8%

2.834.171; 
36,2%

TIPUS DE VIATGE
TOTS ELS MODES

INTERNS

DE CONNEXIÓ

7.833.495 ETAPES TOTALS

34,0%

17,8%

46,1%

2,2%

REPARTIMENT MODAL (2011)
ETAPES EN DESPLAÇAMENTS  INTERNS

TP

VP

A PEU

BICICLETA

50,4%42,4%

7,0%

0,3%

REPARTIMENT MODAL (2011)
ETAPES EN DESPLAÇAMENTS  DE CONNEXIÓ

TP

VP

A PEU

BICICLETA
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Si havíem vist que els desplaçaments interns eren majoritaris (63,8%) 

respecte als de connexió en la mobilitat total, si analitzem només el vehicle 

privat veiem que aquest s’utilitza més en els desplaçaments de connexió 

amb un 57,5%. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

L’evolució de mobilitat en vehicle privat pel que fa als desplaçaments 

interns mostra la mateixa tendència a la baixa que en els desplaçaments 

totals, perdent 60.000 etapes en el període 2007-2011, i passant d’un 

repartiment modal del 19,3% al 17,8%. En termes d’etapes, el descens és 

d’un 6,35%. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

En els desplaçaments de connexió la tendència també és a la baixa, amb un 

descens encara més acusat, ja que en el període 2007-2011 es perden 

163.000 etapes, el que representa un 11,94%. El repartiment modal passa del 

4.999.324; 
63,8%

2.834.171; 
36,2%

TIPUS DE VIATGE
TOTS ELS MODES

INTERNS

DE CONNEXIÓ

7.833.495 ETAPES TOTALS

887.928; 
42,5%

1.200.419; 
57,5%

TIPUS DE VIATGE
MODES VEHICLE PRIVAT

INTERN

DE CONNEXIÓ

2.088.347 ETAPES EN VP

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007 2008 2009 2010 2011

ETAPES EN DESPLAÇAMENTS INTERNS

TP

VP

A PEU

BICICLETA

MODE 2007 2008 2009 2010 2011
TP 1.736.399 1.712.106 1.677.870 1.690.814 1.699.545
VP 948.097 930.764 907.739 907.036 887.928
A PEU 2.152.550 2.125.428 2.150.933 2.247.725 2.302.569
BICICLETA 79.289 100.840 95.193 98.525 109.282
TOTAL 4.916.336 4.869.139 4.831.735 4.944.100 4.999.324

ETAPES EN DESPLAÇAMENTS INTERNS

MODE 2007 2008 2009 2010 2011
TP 35,32% 35,16% 34,73% 34,20% 34,00%
VP 19,28% 19,12% 18,79% 18,35% 17,76%
A PEU 43,78% 43,65% 44,52% 45,46% 46,06%
BICICLETA 1,61% 2,07% 1,97% 1,99% 2,19%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

REPARTIMENT MODAL (%). Etapes en desplaçaments interns



 

225 
 

45,0% al 42,4%. Cal dir també que en aquest cas el total de desplaçaments 

de connexió (tots els modes) disminueix en 194.000 etapes. La magnitud 

d’aquest descens fa entreveure que no es tracta del marge d’error 

estadístic, sinó d’un descens real de la mobilitat total, segurament ocasionat 

pel descens de l’activitat causada per la crisi. 

 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

Pel que fa al mode de transport detallat del vehicle privat, s’analitzen els 

modes cotxe conductor, cotxe acompanyant, moto conductor, moto 

acompanyant, i furgoneta/camió. En aquest aspecte, el clar dominador es el 

cotxe conductor, amb un 50,7% de les etapes totals. Sumant el cotxe 

acompanyant, s’obté un 61,1%, molt superior al de la moto (17,4%), o de la 

furgoneta camió (21,4%). 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 
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TP
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MODE 2007 2008 2009 2010 2011
TP 1.409.979 1.433.979 1.394.962 1.480.471 1.427.251
VP 1.363.173 1.296.639 1.248.720 1.239.501 1.200.419
A PEU 247.715 243.133 246.050 199.325 197.631
BICICLETA 7.117 8.084 7.631 7.996 8.869
TOTAL 3.027.984 2.981.834 2.897.364 2.927.293 2.834.170

ETAPES EN DESPLAÇAMENTS DE CONNEXIÓ

MODE 2007 2008 2009 2010 2011
TP 46,56% 48,09% 48,15% 50,57% 50,36%
VP 45,02% 43,48% 43,10% 42,34% 42,36%
A PEU 8,18% 8,15% 8,49% 6,81% 6,97%
BICICLETA 0,24% 0,27% 0,26% 0,27% 0,31%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

REPARTIMENT MODAL (%). Etapes en desplaçaments de connexió

INTERNS CONNEXIÓ TOTAL INTERNS (%) CONNEXIÓ (%) TOTAL
Cotxe conductor 338.063 720.108 1.058.171 38,07% 59,99% 50,67%
Cotxe acompanyat 119.032 99.498 218.530 13,41% 8,29% 10,46%
Moto conductor 283.445 60.611 344.056 31,92% 5,05% 16,48%
Moto acompanyat 16.980 2.796 19.776 1,91% 0,23% 0,95%
Furgó/camió 130.408 317.407 447.814 14,69% 26,44% 21,44%
TOTAL 887.928 1.200.419 2.088.348 100,00% 100,00% 100,00%

MODE DE TRANSPORT EN VEHICLE PRIVAT (ETAPES)
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Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

Analitzat per tipus de desplaçament, en els viatges interns augmenta la 

proporció de motos i disminueix la de cotxes i furgoneta/camió, mentre que 

en els viatges de connexió la situació és la inversa, i particularment baix el 

ús de la moto (5,3%). 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

D’aquestes dades, podem extreure el factor d’ocupació. Aquest se situa en 

un promig de 1,17, sent més alt per als desplaçaments interns (1,22) que els 

de connexió (1,13), i sent més alt per al cotxe que per la moto. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

Trànsit a la xarxa viària 

Si en l’apartat de l’oferta s’ha exposat la tipologia de carrers de la xarxa 

viària de Barcelona, i en l’apartat anterior quina és la mobilitat de la 

població, en aquest apartat es veurà com afecta aquesta demanda de 

mobilitat sobre la xarxa, és a dir, els volums de trànsit. 

 

Aranya de trànsit 

A continuació es mostra l’aranya de trànsit de Barcelona per al 2011, i la 

seva evolució en el període 1965 - 2010. El gruix mostrat és representatiu de 

la IMD (Intensitat Mitja Diària) en vehicles equivalents. 
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MODE DE TRANSPORT EN VEHICLE PRIVAT
ETAPES EN DESPLAÇAMENTS  DE CONNEXIÓ

Cotxe conductor

Cotxe acompanyat

Moto conductor

Moto acompanyat

Furgó/camió

INTERNS CONNEXIÓ TOTAL
COTXE 1,35 1,14 1,21
MOTO 1,06 1,05 1,06
GLOBAL 1,22 1,13 1,17

FACTOR D'OCUPACIÓ



 

227 
 

 
Plànol de volums de trànsit (aranya)al viari de Barcelona (2010). Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 
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Evolució de volums de trànsit (aranya)al viari de Barcelona. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 
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En correspondència amb les dades de viatges en vehicle privat, les 

intensitats de trànsit també disminueixen. A continuació es mostra la 

diferència de trànsit en les principals vies de Barcelona entre el 2010 i el 

2011. 

 

 
Variació de la IMD entre el 2010 i el 2011. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de 

Barcelona 

 

Com a indicador numèric per avaluar el trànsit a la ciutat s’utilitza el 

producte de vehicles x kilòmetres. El nombre de vehicles x kilòmetre en el 

període 2007-2011 s’ha reduït en un 9,36%, valor molt similar a la reducció 

del 9,54% del nombre d’etapes en vehicle privat en el mateix període. Per al 

càlcul d’aquest indicador s’ha utilitzat un model de simulació de trànsit 

calibrat en base als aforaments. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

El repartiment de trànsit en els districtes de la ciutat situa l’Eixample com a 

districte amb major volum de trànsit de la ciutat, amb un 16,8% del trànsit, 

tot i que només té el 9,9% de longitud de viari. El segueix Sants - Montjuïc, 

amb un 14,2% del trànsit, tot i que en aquest cas és degut a la gran quantitat 

de viari de que disposa (17,2% de la longitud total). Per la banda baixa, 

trobem Ciutat Vella i Gràcia com els districtes amb menor volum de trànsit 

de la ciutat, també degut al fet que disposen duna menor longitud de xarxa. 

La percepció del trànsit (trànsit relatiu) ve donada per la relació entre veh. x 

km i longitud de via. D’aquesta manera, l’Eixample, Sant Andreu, i Les Corts 

són els districtes amb un trànsit relatiu major (rati>1), mentre que la resta 

de districtes tenen un trànsit relatiu menor (rati<1). 

 

Si excloem l’efecte de les rondes, el districte de l’Eixample mostra encara 

una major diferència de trànsit respecte la resta de districtes de la ciutat. 

ANY Veh x km
2003 14.684.292

2004 14.591.781

2005 14.393.333

2006 14.344.396

2007 14.519.397

2008 14.223.201

2009 13.839.175

2010 14.127.278

2011 13.159.836
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Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

Velocitat de circulació 

La velocitat de circulació depèn molt del tipus de via. La major velocitat 

correspon a les rondes, amb una velocitat mitja e 54,7km/h, seguit de les 

vies de connectivitat externa, amb 24,0km/h. Destaca la diferència de 

velocitat entre les vies mar - muntanya i les vies Llobregat – Besòs, sent la de 

les vies verticals (16,4km/h) molt menor a la de les vies transversals 

(22,5km/h), degut en gran part a l’efecte de la sincronització semafòrica. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

DISTRICTE VEHxKM LONGITUD [KM] VEHxKM (%) LONGITUD (%)
EIXAMPLE 2.183.530 136,03 16,59% 9,88%
SANTS‐MONTJUÏC 1.874.467 236,10 14,24% 17,15%
SANT MARTÍ 1.645.888 184,25 12,51% 13,39%
SARRIÀ‐SANT GERVASI 1.525.611 167,47 11,59% 12,17%
SANT ANDREU 1.473.561 123,62 11,20% 8,98%
NOUS BARRIS 1.155.556 123,77 8,78% 8,99%
LES CORTS 1.095.505 95,35 8,32% 6,93%
HORTA‐GUINARDÓ 1.085.126 152,15 8,25% 11,05%
CIUTAT VELLA 595.830 73,85 4,53% 5,37%
GRÀCIA 524.761 83,75 3,99% 6,08%
TOTAL BCN 13.159.836 1.376,33 100% 100%
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DISTRICTE VEHxKM VEHxKM (%)
EIXAMPLE 2.183.530 22,25%
SANTS‐MONTJUÏC 1.258.836 12,83%
SANT MARTÍ 1.247.162 12,71%
SARRIÀ‐SANT GERVASI 1.143.432 11,65%
SANT ANDREU 1.021.682 10,41%
NOUS BARRIS 759.924 7,74%
LES CORTS 830.082 8,46%
HORTA‐GUINARDÓ 522.786 5,33%
CIUTAT VELLA 408.467 4,16%
GRÀCIA 438.516 4,47%
TOTAL BCN 9.814.417 100%

TRÀNSIT PER DISTRICTES (excloent rondes)
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VEHxKM (%)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vies Mar ‐ Muntanya 16,6 16,0 14,9 16,0 15,9 16,7 17,9 16,7 16,6 16,6 17,3 18,5 17,8 16,4
Vies Transversals 26,0 21,6 22,8 23,0 23,9 23,8 24,1 23,7 24,2 23,6 24,2 26,9 23,8 22,5
Vies Connectivitat externa 26,4 23,2 20,8 22,4 22,1 25,8 24,9 22,1 22,3 22,9 22,9 25,8 24,8 24,0
Vies de ciutat 22,6 19,9 19,3 20,2 20,3 21,6 22,0 20,7 20,9 20,8 21,3 23,5 21,8 20,6
Rondes 57,2 59,8 59,8 58,9 56,9 56,5 58,8 54,8 54,2 53,3 56,3 59,3 57,0 54,7
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L’evolució temporal mostra una tendència a la baixa per a tots els tipus de 

vies entre el 1998 i el 2011. En el període 2007-2011, s’observa un increment 

de la velocitat fins al 2009, i una posterior davallada, tot i que les 

diferències no són molt importants: la velocitat incrementa a les vies de 

connectivitat externa en un 4,6% i a les rondes en un 2,7%, i disminueix a les 

transversals en un 4,8% i a les verticals en un 1,3% (això malgrat el descens 

global de la mobilitat). 

 

Trànsit als accessos, vies principals i rondes 

S’avalua el trànsit per aquestes 3 tipologies de vies en base a l’anàlisi d’una 

sèrie de punts d’aforament de referència i la seva comparació històrica. 

 

 
 

 

 

Trànsit als accessos 

Per avaluar el trànsit als accessos s’analitzen els 18 punts d’accés principals 

de la ciutat, tant en sentit entrada com sortida 

 

Pel que fa a les vies d’accés a Barcelona, ja fora de la ciutat en les 

autopistes, autovies i carreteres que la connecten amb la resta del territori, 

el trànsit és molt important en totes les vies. Destacar com a volum de 

trànsit inferior la E9 (túnels de Vallvidrera), la C-17, la C-33, i la C-31 pel 

Nord, i la B-10 (Ronda Litoral). 

 
Volums de trànsit als viaris d’accés a Barcelona. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 



 

232 
 

6.3. Diagnosi  

 La calçada representa el 57% de l’espai viari, però la mobilitat en 

vehicle privat només el 26,7% de la mobilitat. 

 Necessitat d'un canvi en el model de mobilitat actual que iguali 

l'ocupació d'espai públic entre els diferents modes. 

 

 La mobilitat en vehicle privat a la ciutat de Barcelona (i en 

conseqüència el trànsit) té una tendència a la baixa. El repartiment 

modal del vehicle privat ha disminuït del 29,1% al 26,7% entre el 

2007 i el 2011. El nombre de veh. x km ha passat de 14.520.000 el 

2007 a 13.160.000 el 2011. 

 Ara és el moment per emprendre accions restrictives vers el 

vehicle privat respecte altres modes més sostenibles. 

 

 La mobilitat en vehicle privat representa el 17,8% dels 

desplaçaments interns, però fins el 42,4% dels desplaçaments de 

connexió. 

 La reducció del trànsit a Barcelona passa en bona mesura per 

reduir les necessitats/desincentivar la mobilitat en vehicle privat 

entre els municipis circumdants i la ciutat de Barcelona. 

 

 Entre el 1999 i el 2012 el carburant ha més que duplicat el preu 

(quasi triplicat en el cas del gasoil), i entre el 2009 i el 2012 

l’augment ha estat del 50%. S’espera que el preu del carburant pugui 

assolir entre 2,3€/l i 3,6 €/l el 2024 si segueix la tendència actual. 

 Això afavorirà una disminució en l’ús del vehicle privat. És un 

element més que possibilita treure espai al vehicle privat 

respecte modes més sostenibles. 

 

 L’anàlisi del gir de les Supermançanes que generen les vies bàsiques 

fa veure que algunes giren amb dificultat. 

 El canvi de sentits d’alguns carrers podria millorar la mobilitat 

de la ciutat. Això es comprovarà mitjançant simulació. 

 

 El factor d’ocupació del cotxe continua sent molt baix (1,21). 

 Són necessàries mesures per afavorir una major ocupació. 

 

 La mobilitat en motocicleta representa el 17,4% de la mobilitat en 

vehicle privat. 

 Si aquesta mobilitat en moto es mogués en cotxe la ciutat estaria 

molt més congestionada. Cal preservar i afavorir l’ús de la moto 

respecte el del cotxe. 

 

 L’aparcament en calçada ha passat de 167.000 places el 1980 

(189.000 el 2004) a 150.000 el 2010. L’aparcament fora de calçada 

ha passat de 250.000 places el 1980 (579.000 el 2004) a 640.000 

places el 2010. La proporció aparcament en calçada/fora de calçada 

ha passat del 40-60% el 1980 al 19-81% el 2010. 

 Cal seguir la tendència en la construcció d’aparcaments fora de 

calçada per tal de continuar guanyant espai públic per a altres 

usos. 
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 La creació de l’Àrea Verda d’aparcament ha disminuït el trànsit 

paràsit de vehicles buscant aparcament gratuït i és un element 

dissuasori en la utilització del cotxe. S’ha aconseguit millorar la 

fluïdesa del trànsit, millorar la qualitat mediambiental (emissions de 

fums i sorolls), i aconseguir una millor ordenació de l'espai públic. 

 La gestió de l’aparcament (disponibilitat i preus) és un element 

clau en la política de mobilitat. 

 

 

7. La mobilitat no quotidiana: turística i professional 

 

7.1. Introducció 

El sector turístic a Barcelona ha tingut un fort creixement els darrers quinze 

anys. La principal problemàtica derivada d’aquest aspecte, pel que fa a la 

mobilitat i com a la major part de ciutats de gran atracció turística, és 

l’estacionament d’autocars, sent un problema de difícil resolució. Per altra 

banda, el Bus Turístic és una de les poques línies de TMB que és rendible. 

 

7.2.Anàlisi 

7.2.1. Oferta 

El bus turístic 

El Bus Turístic es un sistema “hop on – hop off” que permet visitar els 

principals punts turístics de la ciutat mitjançant busos descoberts de doble 

pis i amb sistema d’àudio explicatiu. Actualment, 2 companyies operen a 

Barcelona oferint 5 línies complementàries. 

 

 BCN Bus Turístic (3 línies) 

 BCN City Tour (2 línies) 
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Barcelona Bus Turístic és un servei gestionat per TMB i Barcelona Turisme, 

que opera des de l’any 1987, i ofereix 3 rutes amb una durada de 2 hores 

(rutes vermella i blava), i 40 minuts (ruta verda). El servei funciona de 9h a 

19h (20h a l’estiu), amb unes freqüències entre 5 i 25 minuts, i té un preu de 

26€ (adult dia). 

 

 

 

Barcelona City Tour està operat per Grupo Julià i Moventis, i funciona des del 

2009. Ofereix 2 rutes també de 2 hores, que funcionen de 9 a 20h, i a un 

preu també de 26€ (adult dia). 
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Aparcaments d’autocars 

L’alta afluència diària d’autocars genera, al marge d’un volum circulatori 

significatiu a la via pública, unes necessitats d’estacionament que 

actualment són ateses mitjançant 3 tipologies diferents: 

 

1. Zona Parada de Zona Bus. L’objectiu és donar servei i facilitar les 

tasques de càrrega i descàrrega de passatgers durant un temps 

limitat a 10 minuts en zones molt properes a punts d’especial 

atractiu i/o interès turístic de la ciutat. Barcelona disposa de 64 

places de parada, i té un preu gratuït. 

 

2. Zona Blava de Zona Bus. L’objectiu és proporcionar una elevada 

rotació de vehicles autocars a les proximitats normalment de punts 

d’elevat interès turístic, si bé, i per criteris de mobilitat i d’oferta 

d’estacionament, és factible permetre als vehicles donar un temps 

màxim d’estacionament de 2h per evitar tenir-los circulant i 

contaminant la ciutat. Són vehicles que a més, per la seva llargada i 

volum generen congestió al seu pas, i sobretot quan fan girs entre 

carrers perpendiculars, per tant el millor és permetre’ls estar 

immobilitzats mentre els grups de persones/turistes realitzen la seva 

visita. Barcelona disposa de 79 places de Zona Blava Bus, amb dos 

tipus de tarifa (A- 5,30€/hora, i B- 2,45€/hora). Horaris: De dilluns a 

dissabte, de 8.00 a 20.00. També de dilluns a dissabte, de 9.30 a 

18.00, i diumenges i festius de 9.30 a 15.00 (només al Parc Güell 1 

març - 31 d'octubre). 

 

3. Zona Pàrking. 5 aparcaments públics B:SM de mitja i llarga durada (4 

dels quals 24h amb pernoctacions) en zones menys centrals (Garcia 

Faria, Wellington, Consell de Cent, Moll d’Espanya i Barcelona Nord), 

i 3 privats per atendre punts d’especial afluència d’autocars (Cosmo 

Caixa, FC Barcelona, i Poble Espanyol). En total 107 places, amb 

tarifes horàries per als aparcaments B:SM entre 3,0 i 5,2€/h, i tarifes 

diàries 24h entre 41,7€ i 54,7€. 

Més informació a www.zonabus.cat 
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L’actual xarxa d’aparcaments d’autocars està pendent d’expandir-se i 

remodelar-se. Un bon exemple és el que s’ha aplicat recentment als voltants 

de la Sagrada Família. Des de juny de 2012 no està permesa la circulació 
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d'autocars al voltant de la Sagrada Família, excepte els que disposin de 

reserva de parada. 

 

El mapa adjunt mostra la ubicació de les zones d'estacionament i de parada 

properes, la zona d'exclusió de circulació i els itineraris recomanats per 

accedir-hi. Alhora també s’han definit uns itineraris recomanats per facilitar 

el desplaçament a peu dels vianants. 

 

El carrer Marina enfront de la Basílica disposa d'una zona de parada zona bus 

amb 4 places per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars 

discrecionals amb autorització. És condició indispensable haver adquirit 

l'entrada de grup per visitar la Basílica. Ho poden sol·licitar grups d'escolars 

(fins a Batxillerat) i grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb 

l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona). 
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7.2.2. Demanda 

El bus turístic 

El 2011 es van vendre 2,3 milions de bitllets corresponents a 9,2 milions de 

passatgers anuals. Després d’una petita davallada el 2008, des d’aleshores el 

bus turístic ha experimentat un creixement continuat. El 2011 s'han venut 

pràcticament 300.000 bitllets més respecte l’any anterior. Destaca un 

increment del 22,4% dels de BCN City Tour i un 10,7% del BCN Bus Turístic. 

 

 
 

 
Evolució de la venda bitllets de bus turístic. Font: TMB i AMB 

 

7.3. Diagnosi 

 El sector turístic a Barcelona ha tingut un fort creixement els darrers 

quinze anys, i com a la major part de ciutats de gran atracció 

turística, l’estacionament dels autocars és una problemàtica de 

difícil resolució. 

 

 El bus turístic creix de forma continuada els darrers anys, i les línies 

que operen TMB són unes de les poques d’aquesta companyia que són 

rendibles. 

 

 L’alta afluència diària d’autocars genera, al marge d’un volum 

circulatori significatiu a la via pública, unes necessitats 

d’estacionament que actualment són ateses amb 3 tipologies 

diferents: Zona Parada (<10min), Zona Blava (<2h), i Zona Pàrking 

(mitja i llarga durada). 

 

 L’actual xarxa d’aparcaments d’autocars està pendent d’expandir-se 

i remodelar-se. Un bon exemple és el que s’ha aplicat recentment 

(Juny 2012) als voltants de la Sagrada Família, on ha entrat en 

funcionament la prohibició d’encotxar i desencotxar turistes en front 

del temple. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 %11/10 %11/07
BCN Bus Turístic 1.617.132 1.587.376 1.448.442 1.469.598 1.626.369 10,7% 0,6%
BCN City Tour * 349.031 576.238 705.281 22,4%
TOTAL 1.617.132 1.587.376 1.797.473 2.045.836 2.331.650 14,0% 44,2%

BUS TURÍSTIC - BITLLETS

* Inici del servei al març de 2009
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8. La mobilitat als polígons industrials 

8.1.  Introducció 

El polígon industrial per excel·lència de la ciutat de Barcelona és el Polígon 

Industrial de la Zona Franca, que és l’àrea industrial més gran i activa 

d’Espanya, i una de les més dinàmiques d’Europa. Per altra banda, la Zona 

d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, tot i que no és un 

polígon industrial sinó un nucli d’activitat terciària, té també un nivell 

d’activitat important. Ja en un altre nivell, està el Polígon Industrial del 

Bon Pastor. Per últim, cal mencionar els nombrosos polígons industrials 

situats a la 2a corona del municipi de Barcelona, on el transport públic resta 

sovint una assignatura pendent, i els residents de Barcelona que hi treballen 

es veuen obligats a utilitzar el vehicle privat, congestionant encara més el 

trànsit als accessos de la ciutat. Tots aquests polígons i nuclis d’activitat 

generen fluxos importants, tant de mercaderies com de persones. 

 

Els principals nuclis industrials i terciaris (Zona Franca, ZAL, però també 

Port, Aeroport) de Barcelona generen una important demanda de mobilitat 

sobre el corredor del Delta del Llobregat. 

 

El Polígon Zona Franca i el Port de Barcelona constitueixen els nuclis més 

importants d’activitat industrial i terciària de Barcelona. Es tracta de 

centres de generació i atracció de mercaderies, fet que comporta una sèrie 

de fluxos, tant del propi transport de mercaderies com el transport de 

viatgers, molt important. Actualment aquestes àrees presenten problemes 

de capacitat i possiblement augmentaran si tenim en compte la futura 

ampliació del port, de l’aeroport, la ZAL, etc. en el sentit que l’accés de 

camions al corredor del delta del Llobregat suposa un important contingent 

de circulació. Els futurs accessos ferroviaris i per camions al port han de 

permetre unificar el creixement d’aquestes problemàtiques. 

Actualment el Polígon Zona Franca és l’àrea industrial més gran (600 Ha de 

superfície bruta, un 6% del total del municipi) i activa de Espanya i una de 

les més dinàmiques d’Europa. Hi ha 285 empreses generant activitat 

econòmica, que creen 75.225 llocs de treball directes i 260.000 indirectes. El 

volum d’activitat econòmica en el polígon és de 16.190 milions d’euros. La 

contribució al PIB de Catalunya és del 2,1% i al de Barcelona i la seva àrea 

metropolitana del 15,2%. 

D’altra banda el Port de Barcelona està situat en un enclavament estratègic 

del sud d’Europa, ja que connecta amb tota la mediterrània. Aquesta 

situació privilegiada l’ha permès erigir-se com el principal port de creuers 

del Mediterrani i el quart a nivell mundial (solament per darrere dels ports 

situats al Carib), en quant a transport de contenidors, el Port de Barcelona 

és el setè del Mediterrani i el 77è a nivell mundial. 

La superfície terrestre actual del Port és de 1.081,35 Ha (un 11% del total del 

municipi), tot i que els projectes d’ampliació permetran augmentar 

considerablement aquesta superfície terrestre, així com la línia d’atracada, i 

es triplicarà la superfície actual de la Zona d’Activitats Logístiques.  

La Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona és la plataforma 

logística intermodal de l'enclavament portuari barceloní, la missió del qual  

consisteix a ajudar el port a generar més trànsit marítim amb l’oferta de 

serveis logístics de valor afegit a la mercaderia. 
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Àmbit d’ampliació del Port de Barcelona. 

Font: Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. 

 

 

Un nivell per sota trobem el polígon industrial del Bon Pastor, el qual, tot i 

tenir una superfície bastant més petita que la Zona Franca i el Port, és 

considerat l’altre gran zona d’activitats industrials de la ciutat.  

Compta amb una superfície de 121 Ha (un 1,2% del total del municipi de 

Barcelona) i el conformen al voltant de 350 petites i mitjanes empreses que 

consoliden uns 8.000 llocs de treball (la majoria de mà d’obra, procedent del 

mateix districte de Sant Andreu i voltants). 

 

 

 

Mapa ubicació polígons industrials municipi Bcn. 1-(ZF+ZAL+Port) 2-(Pol.Ind. del Bon Pastor) 
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8.2. Anàlisi  

La mobilitat als polígons industrials del municipi de Barcelona és el taló 

d’Aquiles d’un dels sectors tradicionalment més importants de la ciutat (tot i 

que cada cop menys), sobretot quan parlem de la Zona Franca, que per la 

seva situació i característiques, fa del tema de l’accessibilitat, una qüestió 

de vital importància per al moviment de mercaderies i persones. 

 

El polígon industrial de la Zona Franca, el més important en tamany, tradició 

i moviment, pateix una sèrie de problemes relacionats amb “l’aïllament” (en 

quant a mobilitat) des de el mateix dia de la seva creació (al 1963). La seva 

situació geogràfica (situat entre la nova desembocadura del riu Llobregat i 

Montjuïc) no ha col·laborat en millorar-ne la situació de l’accessibilitat en 

transport públic. 

Aquesta dificultat per accedir-hi mitjançant el TP o la bicicleta es reflexa en 

aquesta sorprenent dada: Prop del 70% dels treballadors de la zona Franca hi 

accedeixen en transport privat, fet ha propiciat que el 25% de la superfície 

total d’aquest polígon industrial de la Zona Franca s’hagi de destinar 

exclusivament a l’estacionament de vehicles. 

Aquesta és una dada molt negativa, ja que aquesta pèrdua de terreny útil 

dedicat a l’estacionament podria emprar-se per altres finalitats. 

La gran esperança per reduir aquestes xifres resideix en les línies 2 i 9 del 

metro, que tindran diverses parades al polígon. No obstant, la difícil 

conjuntura econòmica i la falta de finançament no fa pensar que a curt 

termini això succeeixi (es parla de l’horitzó 2016-2020).  

En canvi, el polígon industrial del Bon Pastor disposa d’una sèrie 

d’avantatges respecte a la Zona Franca que li atorguen una millor situació 

respecte a la mobilitat. En primer lloc, es troba integrat a la trama urbana 

de la ciutat (a diferència de la gran majoria de polígons industrials, els quals 

es solen trobar a la perifèria de les ciutats) factor que li permet aprofitar-se 

de la cobertura de transports públics del districte de St. Andreu (bus,metro, 

ferrocarril i bicing). A més, la proximitat amb la Ronda Litoral (i el fàcil 

accés que aquesta permet al polígon) disminueixen la “intrusió” del polígon 

dins de la vida de barri. 

 

8.2.1. Oferta  

La Zona Franca i el Port de Barcelona, per la seva situació i proximitat entre 

elles, disposen d’una sèrie d’infraestructures viàries comunes i molt properes 

que permeten una mobilitat variada tot i que no del tot eficient: 

 

- Autopista AP-2, que enllaça amb el centre del país, Aragó i l’A-68 al nord 

d’Espanya i frontera francesa per Irún. 

 

- Autopista del Mediterrani AP-7, que enllaça al sud amb Llevant, centre 

d’Espanya i al nord, amb la frontera francesa i la xarxa europea 

d’autopistes. 
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- Autopista AP-9, que enllaça amb l’AP-7 a la frontera francesa per la 

Jonquera. 

 

- Autopista C-32, que enllaça amb el sud i Llevant del país. 

 

- Autopista C-58 a Sabadell, Terrassa i Manresa, que enllaça amb l’eix del 

Llobregat i a través del túnel del Cadí amb França per Puigcerdà i el túnel 

del Pimorent. 

 

- Autopista C-31, que enllaça amb la Nacional II a la frontera francesa. 

 

- Nacional II, a l’oest, centre i nord del país. 

 

- Nacional C-17, amb la frontera francesa per Puigcerdà. 

 

- Nacional 150, amb Sabadell, Terrassa i Manresa. 

 

- Nacional 340, que enllaça amb el sud i Llevant del país. 

 

Per tant, aquestes dues instal·lacions de Barcelona es troben connectades a 

les xarxes nacionals i internacionals d’infraestructures viàries. Per arribar-hi 

en transport privat és relativament senzill (és per això que el 70% dels 

treballadors aposten per aquest mètode de transport, evitant així els 

tediosos recorreguts del transport públic. 

 

 
Figura 2: Instal·lacions del Port de Barcelona, Zona Franca i Montjuïc. 

Font: Autoritat portuària. 

 

En quant a la oferta de transport públic, la Zona Franca disposa de parades 

de les següents línies d’autobús: 

 

- El 21. És la línia que connecta la Avinguda del Paral·lel amb El Prat de 

Llobregat a través de la Ronda Litoral i del Carrer A. Permet enllaçar amb les 

línies L2 i L3 de metro, amb el Funicular de Montjuïc i amb les línies R2, R2 

Nord i R2 Sud de Rodalies. El 21 circula tots els dies: cada 20 minuts de 

dilluns a divendres i cada mitja hora els dissabtes, diumenges i festius. 

 

- El 23. És la línia que connecta la Plaça d’Espanya amb el Parc Logístic, 

passant per la muntanya de Montjuïc. Permet enllaçar amb les línies L1 i L3 

de metro i amb les línies L8, S33, S8, S4, R5 i R6 de FGC. El 23 solament 

circula de dilluns a divendres: cada 15 minuts en hora punta i cada mitja 

hora la resta del dia. 
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- El 37. És la línia que connecta l’Hospital Clínic amb la Zona Franca, passant 

per Sant Antoni, la Plaça d’Espanya i la Plaça d’Ildefons Cerdà. Permet 

enllaçar amb les línies L1, L2, L3 i L5 de metro i amb les línies L8, S33, S8, 

S4, R5 i R6 de FGC. El 37 circula tots els dies: cada 15 minuts de dilluns a 

divendres i cada 25 minuts, aproximadament, els dissabtes, diumenges i 

festius. 

 

- El 88. És la línia que, gestionada per Transports Ciutat Comtal, connecta la 

Avinguda del Paral·lel amb la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), passant per 

la Ronda Litoral. Permet enllaçar amb les línies L2 i L3 de metro i amb el 

Funicular de Montjuïc. El 88 solament circula de dilluns a divendres: cada 5-

15 minuts en hora punta i cada 20 minuts la resta del dia. 

 

- El 109. És la línia que connecta l’Estació de Sants amb el polígon de la 

Zona Franca, passant per la Plaça d’Espanya, la Plaça d’Ildefons Cerdà, el 

Passeig de la Zona Franca i el Carrer A. Permet enllaçar amb les línies L1, L3 

i L5 de metro, amb les línies L8, S33, S8, S4, R5 i R6 de FGC i amb les línies 

R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4 i R7 de Rodalies. El 109 circula tots els dies: 

cada 8-11 minuts de dilluns a divendres i cada 15-30 minuts, 

aproximadament, els dissabtes, diumenges i festius. 

 

- El 110. És la línia que connecta la Avinguda del Carrilet amb el polígon de 

la Zona Franca. Permet enllaçar amb la línia L1 de metro i amb les línies L8, 

S33, S8, S4, R5 i R6 de FGC. El 110 solament circula de dilluns a divendres: 

cada 7-15 minuts en hora punta i cada 45 minuts la resta del dia. 

 

- El PR4. És la línia que, gestionada per Transports Ciutat Comtal, connecta 

El Prat de Llobregat amb la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) a través del 

Polígon Pratenc. Permet enllaçar amb les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de 

Rodalies. El PR4 solament circula de dilluns a divendres, cada 25-30 minuts, 

aproximadament. 

 

 

- El N1. És la línia de Nitbus que, gestionada per Tusgsal, connecta Roquetes 

amb Mercabarna, passant per la Plaça de Catalunya. Permet enllaçar amb 

totes les línies de metro, de FGC i de Nitbus, així com amb les línies R1, R3, 

R4 i R7 de Rodalies. El N1 circula totes les nits, cada 20 minuts. 

 

En canvi, la oferta de transport públic al polígon industrial del Bon Pastor 

permet una mobilitat millor i més sostenible, al disposar de metro i bicing a 

una distància relativament propera.  

 

Metro: Parada de Bon Pastor (L9-L10) i Verneda (L2)  

Bus: Línies 11,42,60,73,N8 i B23 
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Figura 3: Línies d’autobús amb parades a la Zona Franca. Font: “Com accedir en 

transport sostenible al Pol. Ind. de la Zona Franca”, per: ATM, TMB, CCOO, 

Ajuntament de Barcelona. 

En quant a la mobilitat a peu i en bicicleta, la Zona Franca és el model a no 

seguir, ja que per la seva situació i configuració, dissuadeix l’ús d’aquests 

tipus de transport. Al ser una zona industrial (sense vivendes, escoles i 

serveis bàsics) la mobilitat dels vianants ha sigut apartada de les prioritats 

de la seva planificació, per tant, no es difícil d’imaginar el perquè de la 

situació actual: s’ha apostat per un model que afavoreix l’ús i abús del 

transport privat per tal d’accedir-hi. 

Segons algunes enquestes, part dels treballadors de la Zona Franca hi 

accedirien a peu o en bici si es milloressin els principals problemes que hi 

troben: voreres estretes, en mal estat i poc il·luminades, absència de passos 

de vianants correctament indicats i percepció de falta de seguretat. 

Per tant, si es vol revertir aquesta situació, les actuacions de Consistori han 

d’anar encaminades en aquest sentit. 

 

Poques iniciatives oficials han tingut tanta repercussió com la del pont que 

connectarà la zona industrial del Prat del Llobregat amb la ZAL(amb un 

pressupost inicial de 24 milions d’€). Aquesta és una reivindicació històrica ja 

que fins ara, l’únic pont que travessava el riu en la seva part baixa (al 

Mercabarna) era un pont d’un carril per a cada sentit de la marxa, una 

infraestructura que es troba totalment sobrepassada pel volum de trànsit 

que hi circula a hora punta, sobretot de camions. 

Aquest pont, de 300m de llarg i 29m d’ample amb quatre carrils, permetrà 

solucionar part dels grandíssims problemes de congestió que pateix aquesta 

zona, no obstant, al llarg de la seva execució ha patit diverses modificacions 

i retards. A data 2013, està prevista la seva finalització a les acaballes del 

2013 o començaments del 2014. 
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Figura 4: Construcció del nou pont Prat-ZAL. Font: Google maps. 

8.2.2. Demanda  

L’accés als polígons industrials es produeix majoritàriament mitjançant el 

vehicle propi (cotxe i moto). No és així pel simple fet de que sigui més 

còmode, sinó que la pròpia distribució i localització de la gran majoria dels 

polígons industrials moderns obliga a fer-ho així. 

El transport públic sol ser testimonial (amb excepcions) i els altres mètodes 

d’accés solen ser pocs i aïllats, per tant, es pot parlar del vehicle privat com 

la gran figura de transport. 

 

Segons una enquesta realitzada per CCOO, el Consorci de la Zona Franca i 

l’Ajuntament de BCN, un 70% dels treballadors empren el vehicle propi 

(cotxe i moto) per accedir-hi, mentres que el TP és emprat per un 16% i els 

transports facilitats per l’empresa un 14%. 

 

Aquestes dades són bastant explicatives per si mateixes, ja que la realitat de 

la majoria dels polígons industrials és aquesta: prop d’un 30% de la superfície 

total del polígon destinada a l’estacionament dels vehicles, fet provocat per 

l’ús i abús del vehicle privat que, a més, crea problemes de congestió als  

accessos i sortides. 

 

 
Figura 5: Repartiment modal en l’accés al polígon ind. de la Zona Franca. 

Font: Enquesta realitzada pel Consorci de la Zona Franca, l’Ajuntament de Barcelona 

i CCOO. 

 

L’accidentalitat als polígons industrials és un tema força treballat i està molt 

relacionada amb els accidents “in labore” (accidents laborals) o “in itinere” 

(desplaçant-se cap o des de el treball). 

Està acceptat que la meitat dels accidents de circulació són “in itinere”. 

Aquesta forma de mobilitat provoca, entre d’altres coses, carreteres 

saturades en hora punta, baixes laborals, lleuger descens de la productivitat 
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i un increment important de la contaminació (1,2 persones per cotxe de 

mitjana). 

 

8.3.  Diagnosi 

Punts forts: 

Zona Franca/ZAL/Port de Barcelona 

 Zona industrial més potent d’Espanya i una de les més importants del 

sud d’Europa. 

 Connectada directament amb el port i aeroport de Barcelona. 

 Grans infraestructures viàries molt properes.  

 Gran pol de creació d’ocupació a tota la RMB. 

 Polígon industrial molt dinàmic amb empreses dedicades a la 

logística, química, automobilisme, transport... 

 Principal port de creuers del Mediterrani i un dels més importants a 

nivell global. 

Polígon industrial del Bon Pastor 

 Degut a la seva posició geogràfica, gaudeix d’unes connexions molt 

bones amb el TP (bus,metro,bicing), factor que permet reduir l’ús 

del transport privat per accedir-hi. 

 Connectat directament amb la Ronda Litoral i el Nus de la Trinitat. 

 Focus de creació d’ocupació del districte. 

 Proximitat amb l’estació de la Sagrera. 

Punts dèbils: 

Zona Franca/ZAL/Port de Barcelona 

 Connectivitat relativament baixa amb TP (fins que arribi el metro L2 

i L9) i inexistent a peu i en bici. 

 Saturació de l’espai físic causat per la quantitat de vehicles privats 

que hi circulen/estacionen. 

 Serveis bàsics inexistents. 

 Percepció molt negativa de seguretat per part dels treballadors. 

 Il·luminació i senyalització sovint insuficient dels carrers. 

 Degut a la configuració del territori, l’única via d’expansió possible 

és guanyant terreny al mar. 

 

Polígon industrial del Bon Pastor 

 Al trobar-se encastat al bell mig de l’entramat urbà, les seves 

possibilitats d’expansió són quasi nul·les. 

 La congestió a les principals vies urbanes pot suposar un problema 

afegit al transport de mercaderies. 

 

En conclusió, podem afirmar que els polígons industrials situats al municipi 

de Barcelona, gaudeixen d’una molt bona connectivitat a nivell 

d’infraestructures viàries però una molt baixa connectivitat amb el TP i 

inexistent a peu i en bici (excepte Pol. Ind. del Bon Pastor). Queda palès el 
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fet irrefutable de que s’ha apostat per una mobilitat en vehicle privat, 

limitant-ne l’accés a certes capes de la societat i creant molts problemes 

derivats. 

Tot i això, moltes propostes estan sorgint per a tractar el problema de la 

mobilitat als polígons industrials (allargar línies de metro o creant-ne de 

noves, creant nous accessos rodats als polígons,etc) les quals han de servir 

per aconseguir un canvi de mentalitat i una millora ambiental i social. 

 

 

 

 

 

 

9. La distribució urbana de mercaderies (DUM) 

9.1. Introducció 

A Barcelona, la distribució urbana de mercaderies (DUM) genera una gran 

mobilitat de vehicles comercials lligats al subministrament de serveis i 

comerços. Aquesta mobilitat genera un trànsit que s’estima en un 21,4% del 

volum de trànsit total a la ciutat (el 2011, es van fer 447.815 etapes de 

desplaçaments en vehicles de mercaderies, respecte 2.088.348 etapes de 

desplaçaments totals en vehicle privat). Si comptabilitzem només el trànsit 

de connexió a la ciutat (viatges interns – externs), el percentatge augmenta 

fins al 26,4% (317.407 etapes respecte 1.200.419 etapes en VP). Per tant, i 

amb aquestes dades sobre la taula, la DUM és un element a tenir molt en 

compte alhora d’analitzar la mobilitat a la ciutat, tant pel que fa a la 

congestió de la xarxa viària, com pel que fa a l’estacionament de vehicles 

comercials i les seves necessitats de càrrega i descàrrega. 

 

La distribució urbana de mercaderies (DUM) comprèn aquelles activitats de 

transport que tenen per finalitat lliurar (o recollir) productes diversos a 

locals urbans (botigues, oficines, serveis públics, magatzems, tallers, petites 

indústries, obres, habitatges...). S’entén fora de l’àmbit de la DUM la 

realització de serveis tant privats (tècnics, sanitaris, assistencials...) com 

municipals (recollida de residus, vehicles de manteniment urbà, parcs i 

jardins...). Sovint, els operadors encadenen diversos serveis de lliurament o 
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recollida per fer més eficient l’activitat, en el que es coneix en l’àmbit de la 

logística, com a ‘Travel Salesman Problem’. 

 

La DUM és una activitat creixent, sobretot per l’aparició del comerç 

electrònic i la compra per Internet, tot i que en els darrers anys aquest 

creixement s’està veient reduït per la crisi econòmica. A més, cal tenir en 

compte que cada dia apareixen noves demandes de distribució física amb 

nous requeriments, i que la pressió per reduir dels costos logístics associats a 

un producte és cada cop més gran. 

 

Sovint, cada operador gestiona la seva pròpia DUM. La no existència d’una 

gestió centralitzada de tota la DUM (ni les infraestructures necessàries), fa 

que es multipliquin els viatges necessaris i la conseqüent afectació sobre el 

trànsit de la ciutat. Per tant, cal trobar les solucions que permetin reduir no 

només els costos per a l’operador, sinó també els costos generalitzats per la 

societat (trànsit, congestió, soroll, contaminació, etc.). 

 

9.2. Anàlisi 

9.2.1. Oferta 

Actualment l’Ajuntament de Barcelona basa la regulació de la DUM en la 

prohibició de circular a determinats vehicles de transport, i en la reserva de 

places d’aparcament específicament per a càrrega i descàrrega: 

 

 El llindar màxim d’accés a la ciutat està fixat en 16 tones de PMA 

(pes màxim autoritzat), excepte en algunes vies principals (on el 

límit és superior, o està sotmès a un horari) o excepte casos 

particulars de distribució física. En zones de carrers estrets (p. e. 

Ciutat Vella) s’apliquen límits inferiors. 

 11.853 places reservades (sense contar els carrils multi ús) es 

destinen a satisfer les necessitats dels vehicles de càrrega i 

descàrrega durant un determinat període horari, habitualment de 8 a 

20h, tot i que en determinades zones de 8 a 14h. El temps màxim 

d’estacionament està limitat habitualment a 30min mitjançant disc 

horari. 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

S’observa que després d’un llarg període on la tendència ha estat a 

augmentar el nombre de places de C/D (entre 1999 i 2009 el nombre de 

places es duplica), actualment la tendència és a la inversa, disminuint un 

ANY PLACES
1999 6.856
2000 7.112
2001 7.452
2002 8.432
2003 8.950
2004 9.177
2005 10.440
2006 10.780
2007 12.730
2008 13.123
2009 13.604
2010 12.003
2011 11.853

%11/10 -1,25%
%11/09 -12,87%
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1,25% en el darrer any, i un 13% en els darrers 2 anys (aquesta forta 

disminució en els darrers 2 anys podria ser també deguda a l’actualització de 

l’inventari d’aparcament el 2010). 

 

L’oferta d’estacionament de C/D a la calçada està estesa per tota la ciutat, i 

molt especialment a l’àrea central i terciària, a on a totes les cruïlles de 

l’Eixample es disposa, com a mínim, d’un xamfrà de C/D, de forma que la 

distància màxima a caminar pel transportista sigui de 50 metres. El control 

d’aquestes places mitjançant disc horari i un sistema exclusiu de vigilància 

ha permès reduir el temps d’estacionament dels usuaris i evitar l’ocupació 

per part de vehicles no autoritzats, incrementant així la capacitat d’aquesta 

oferta. 

 

També cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa vigent, les noves 

activitats econòmiques de dimensions significatives han de tenir moll de 

descàrrega propi, permetent desplaçar part de la C/D fora de la calçada. 

L’ordenança municipal obliga l’habilitació d’espais de magatzem o de C/D a 

l’interior dels locals comercials de nova construcció de més de 400m2 

d’espai de venda. 

 

El nombre d’estacionaments de C/D il·legals es troba al voltant del 35% 

(Observatori de l’Estacionament a Barcelona, BSM). Aquest fenomen és degut 

sobretot per la demanda de C/D porta a porta, més que per la manca 

d’oferta de places regulades. 

 

L’oferta de C/D per a camions es localitza actualment en espais provisionals. 

Cal consolidar una oferta d’aparcament per a vehicles pesants integrada en 

una xarxa metropolitana. 

 

A la oferta de 11.853 places de C/D, cal afegir l’oferta generada pels carrils 

multi ús (carril que combina la circulació, la C/D, i l’aparcament de 

residents en funció de la franja horària). Al 2011 existeixen 6.750m lineals 

de carril multi ús (Balmes, Muntaner, Passeig de Fabra i Puig, Travessera de 

Gràcia, Trafalgar, Av. Mare de Déu de Montserrat, etc.). 

 

També s’han dut o s’estan duent a terme una sèrie de proves pilot: 

 Prova pilot de distribució de mercaderies a Ciutat Vella. Inici a finals 

de 2013 i amb una durada de 6 mesos. Compta amb una micro-

plataforma de distribució de mercaderies situada al Passeig Lluís 

Companys. El material es distribueix gratuïtament mitjançant 

tricicles elèctrics. La prova pilot es marca com a objectiu arribar a 

les 120 operacions diàries, amb 16,8 km realitzats per tricicle i dia, 

fet que permetria assolir un estalvi del 5,3% dels desplaçaments en 

furgoneta i camió que actualment es produeixen a la zona del casc 

antic de la ciutat. A la pràctica aquesta reducció del 5,3% equival a 

225 quilòmetres menys de desplaçaments en furgoneta i camió i en 

conseqüència el corresponent estalvi en emissions contaminants i 

contaminació acústica. La mesura permetrà que el Govern Municipal 

avaluï el nivell de cobertura de la prova, l'eficàcia dels vehicles, i el 

balanç econòmic de la mesura de cara a valorar la seva continuïtat. 

La iniciativa ha estat impulsada des de la Direcció de Mobilitat, 



 

250 
 

juntament amb el Districte de Ciutat Vella, la Direcció de Comerç i 

l'Institut de Paisatge Urbà, i compta amb el suport de SABA i del 

programa europeu SMILE, Smart Green Innovative urban Logistics for 

Energy eficient mediterranean cities 

 Prova pilot d’una CDU a Sant Andreu. Tot i que a nivell europeu la 

creació de CDU’s s’està imposant com a millor solució, aquesta prova 

no va resultar satisfactòria per què es va perdre la traçabilitat del 

producte. 

 Prova pilot d’accés telemàtic a diverses zones de vianants, 

mitjançant targeta que només és vàlida en determinades hores, i 

control per càmeres de televisió. 

 Prova pilot del control de temps de permanència al carrer Trafalgar, 

mitjançant espires detectores a les places de C/D. 

 Projecte MIRACLES (Multi Initiative for Rationalised  Accessibility and 

Clean Liveable Environments). Prova pilot d’adaptació de les zones 

de càrrega i descàrrega en funció de la demanda. 

 

 
Tricicle elèctric emprat en la prova pilot de Ciutat Vella. 

9.2.2. Demanda 

El 2011, es van fer 447.815 etapes en vehicles de mercaderies. Aquest valor, 

respecte els 2.088.348 etapes de desplaçaments totals en vehicle privat, 

representa un 21,4%, que seria el percentatge en que la DUM afecta el 

trànsit de la ciutat. 

 

La majoria d’aquestes etapes en vehicles de mercaderies (70,9%) es van fer 

en desplaçaments de connexió (317.407), mentre que els desplaçaments 

interns dins Barcelona representen un 29,1%, amb 130.408 etapes. 

Proporcionalment, la DUM representa una part més important dels 

desplaçaments en els moviments de connexió (26,4% de la mobilitat), que en 

els moviments interns (14,7%). 

 

 
Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

L’evolució en els darrers anys ha estat una clara tendència a la baixa des del 

2007, coincidint amb el inici de la crisi (comportament similar al del vehicle 

privat), i tot això malgrat la proliferació de les compres a través d’Internet. 

En el període 2007-2011, la reducció de la mobilitat en vehicles de 

mercaderies ha estat del 12,4%. Entre el 1999 i el 2007, aquesta mobilitat 

havia anat augmentant amb un creixement anual del voltant del 2%. 

Mercaderies % Int.Con./Total Total VP % Merc./TotalVP
Interns 130.408 29,1% 887.928 14,7%
Connexió 317.407 70,9% 1.200.419 26,4%
Total 447.815 100,0% 2.088.347 21,4%

Etapes en desplaçaments en vehicle privat
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Font: Direcció de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 

 

Les característiques de la DUM a Barcelona s’enumeren a continuació: 

 

 En el global d’operacions de distribució física, la descàrrega de 

mercaderies predomina respecte la càrrega. 

 El nombre d’operacions setmanals per establiment, oscil·la entre 7 i 

23, segons la zona i el tipus d’activitat comercial. 

 Els vehicles comercials utilitzats són fonamentalment petits (de 500 

a 1.500 kg de càrrega útil) o mitjans (de 1.000 a 6.000 kg de càrrega 

útil): furgonetes o camionetes. 

 De mitjana, un mateix vehicle dóna servei a 34 establiments en un 

dia. 

 A la majoria de casos, el vehicle aparca a menys de 5m de la porta 

de l’establiment (rarament a més de 25m). 

 El temps d’operació se situa entre 5 i 15 min (entre 15 i 25 min a les 

zones de vianants). 

 La manipulació de la mercaderia és majoritàriament manual. 

 La distribució horària de les operacions presenta una punta al matí 

(de 9h a 12h) i una altra a la tarda (de 16h a 18h). La punta del matí 

és la més important; la de la tarda és aproximadament la meitat de 

la del matí. 

 El dia de més activitat és el divendres, per anticipar-se al gran volum 

de vendes dels dissabtes. 

 Durant l’any, els mesos anteriors a les festes de Nadal són els de més 

activitat de càrrega i descàrrega a la ciutat. 

 

Distribució nocturna 

La DUM nocturna està prenent cada cop més força a l’àmbit de la ciutat de 

Barcelona, en particular en la distribució de bens de gran consum a grans 

cadenes de supermercats. Aquesta DUM nocturna afavoreix l’eliminació de 

part del trànsit en el període diürn de major congestió de la xarxa viària, per 

tant s’entén com un aspecte positiu per a la ciutat i que caldria potenciar. 

Els operadors logístics també resulten beneficiats amb un estalvi del temps 

d’operació i circulació. 

 

Any 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %11/07
Interns 137.071 142.965 139.319 134.861 134.524 130.408 ‐8,8%
Connexió 353.096 368.279 344.525 333.500 329.465 317.407 ‐13,8%
Total 490.167 511.244 483.844 468.361 463.989 447.815 ‐12,4%

Etapes en desplaçaments en vehicle de mercaderies
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Les noves tecnologies possibiliten que l’afectació sobre el descans nocturn 

dels veïns sigui cada cop menor i dins dels paràmetres normatius. Les 

característiques de la DUM nocturna són les següents: 

 

 Ús de tràilers de 40 tones, especialment equipats per disminuir el 

soroll. 

 Ús d’un toro elèctric (més silenciós) per a la descàrrega. 

 Possibilitat d’aparcar en doble fila, i inclús circular en contra 

direcció, per tal de reduir l’impacte de la circulació nocturna dels 

tràilers (se senyalitza l’operació amb cons il·luminats). 

 

9.3. Diagnosi 

Avaluació: 

 La DUM representa aproximadament el 21,4% del trànsit de la ciutat 

(447.815 etapes respecte 2.088.347 etapes en VP). 

 La major part del trànsit generat per la DUM prové de desplaçaments 

de connexió (70,9%), respecte viatges interns a la ciutat de 

Barcelona (29,1%). 

 Barcelona actua fonamentalment com un pol atractor de 

mercaderies. 

 La crisi ha afectat de manera significativa el nombre d’operacions de 

la DUM. Entre el 2007 i el 2011 la reducció ha estat del 12,4% 

(511.244 etapes de desplaçament respecte 447.815). 

 Des del 2009, l’oferta de places de C/D inverteix la tendència alcista 

i comença una davallada (en el període 2009-2011 passa de 13.604 

places a 11.853, el que representa una reducció del 12,9%). 

 La DUM nocturna pren una importància creixent. 

 

Aspectes a millorar: 

 Indisciplina. Places de C/D ocupades per vehicles que no són de 

DUM, i vehicles de DUM aparcant en doble fila per situar-se el més a 

prop possible de la porta de l’establiment. 

 Pressió sobre l’espai urbà. LA C/D ocupa un espai a la ciutat que s’ha 

d’intentar gestionar amb la major eficiència. Sovint els establiments 

reben múltiples descàrregues al llarg del dia que es podrien ajuntar 

en una sola. 

 Pressió sobre el trànsit. La DUM representa una part important del 

trànsit a la ciutat (21,4%). Millores sobre la DUM resultarien en una 

reducció de la congestió. 

 

Punts forts: 

 Concertació. Barcelona, gràcies al Pacte per la Mobilitat, acumula 

una àmplia experiència de col·laboració entre tots els agents 

implicats a la DUM. 

 Concentració del comerç. La tendència del comerç barceloní a 

organitzar-se en àrees, centres o carrers comercials simplifica les 

operatives de distribució. La tendència a treballar en xarxa 
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(cadenes, franquícies, associacions...) facilita l’establiment 

d’operatives de distribució concertades. 

 L’aplicació de les noves tecnologies. L’èxit de sistemes innovadors 

com el carril multiús demostren la important aportació que poden 

fer les noves tecnologies per millorar la DUM, en especial per 

optimitzar l’ús de les places reservades. 

 Increment de la capacitat. L’establiment d’unes durades màximes 

d’estacionament a les places C/D i la implantació d’un sistema de 

vigilància exclusiu que evita l’ocupació dels no autoritzats ha 

provocat un increment de la seva capacitat. Això ha permès reduir 

les operacions de C/D il·legals de l’entorn, incrementant la 

seguretat viària i reduint les interferències amb el trànsit. 

 Malla urbana de l’Eixample. La configuració dels encreuaments de 

carrers de l’Eixample facilita les operacions de C/D en els xamfrans. 
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10. Externalitats del sistema de mobilitat 

El sistema de mobilitat genera múltiples conflictes en l’habitabilitat de les 

ciutats. Aquest capítol destaca aquells aspectes del cost de la mobilitat de la 

ciutat de Barcelona relacionats amb la salut pública i el medi ambient. En els 

següents apartats s’analitzen les dades disponibles referents a l’impacte 

social i ambiental que comporta el sistema de transport.  

 

Les externalitats de la mobilitat que es tractaran en els següents apartats 

són: 

 

 Consum energètic 

 Contaminació atmosfèrica i efecte hivernacle 

 Contaminació acústica 

 Seguretat varia 

 

El transport és el consumidor d’un terç de l’energia consumida a la ciutat, la 

complexitat i compacitat de la ciutat de Barcelona la converteixen en un 

model pràctic per desplaçar-se en transport públic. Aquest fet relaxa el 

consum del transport respecte altres sectors que es troben menys 

representats dins el  municipi, com pot ser la indústria.  

 

L’estimació tant del consum com de les emissions derivades del transport és 

un càlcul complexa, ja que hi ha multitud de variables que  prenen joc, des 

de factors purament tecnològics com el tipus de motor del vehicle a altres 

més psicològics com la manera de conduir. D’aquests factors hi ha dos que 

juguen un paper fonamental i cal estimar amb precisió. 

 

 El tipus de parc de vehicles circulant. L’ajuntament de Barcelona 

va realitzar l’estudi “Avaluació de la reducció d’emissions de NOX i 

PM10 dels vehicles que circulen per la ciutat de Barcelona, en base a 

la caracterització del parc mòbil de la ciutat” on es corroborava que 

el parc de turismes circulant té una antiguitat mitja de 5,5 anys, 

menor dels 9,1 anys d’antiguitat  esperat segons el parc censat. Però 

no només l’antiguitat del vehicle es important, el tipus de vehicle 

circulant i el combustible que consumeixen els vehicles es un factor 

crític a l’hora de mesurar el consum i les emissions. La actual 

dieselització del parc vehicular ha derivat en un inferior consum però 

en un augment d’emissions de contaminats ja que el gasoil emet 3 

vegades més de NOX  i fins a 8 vegades més de partícules que el 

mateix vehicle en gasolina. 

 

 La velocitat de circulació. La velocitat de circulació es una variable 

clau a l’hora d’estimar el consum degut a la directa dependència 

dels factors de consum amb la velocitat. La velocitat mitjana òptima 

energèticament, entre 40 km/h i 70 km/h, és difícilment assolible en 

àmbit urbà, però una velocitat mitjana de 30 km/h suposaria una 

reducció important del consum  dels turismes. Els actuals problemes 

de congestió són crítics pel consum de carburant. 
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La contaminació atmosfèrica és un problema greu a la ciutat de Barcelona. 

D’acord amb la directiva europea 2008/50/CE, de 28 de maig de 2008, 

posteriorment transposada a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el 

Reial decret 102/2011 de 28 de gener en 40 municipis de la Regió 

Metropolitana de Barcelona es sobrepassen els valors límit de qualitat de 

l’aire reglamentats pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2) i per les partícules 

de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) per la protecció de la salut humana.  

 

En l'actualitat hi ha multitud d'estudis que evidencien científicament la 

relació entre la contaminació atmosfèrica i la seva afectació sobre la salut 

pública. A nivell local el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 

(CREAL) en el seu estudi: "Els beneficis per a la salut pública de la Reducció 

de la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona" va 

estimar l'any 2007 que el nombre de morts anuals a l'àrea metropolitana de 

Barcelona es podria rebaixar, de mitjana, en aproximadament 1.200 morts a 

l'any (un 4% de totes les morts naturals entre persones a partir de 30 anys) si 

els nivells mitjans anuals de PM10 a l'aire lliure es reduïssin fins a 40 g/m3, 

com marca la legislació de la UE, el que representaria un augment de cinc 

mesos de l'esperança de vida. A més de la disminució de les taxes de 

mortalitat, es va estimar que aquesta reducció de la contaminació 

atmosfèrica podria resultar en un total de 600 hospitalitzacions menys a l'any 

relacionades amb malalties cardiorespiratòries, un total de 1.900 casos 

menys de bronquitis crònica en adults, 12.100 casos menys de símptomes de 

bronquitis aguda en nens i 18.700 atacs d'asma menys en adults i en nens 

cada any. 

 

A més, un recent estudi de l’Agència Internacional per a la Investigació  del 

Càncer (IARC), el grup de la Organització Mundial de la Salut (OMS) 

encarregat de revisar quines partícules ocasionen la malaltia, relacionen el 

fum dels motors dièsel amb el càncer de pulmó i possiblement de bufeta15. 

 

En aquesta direcció el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 

152/2007 de 10 de juliol va aprovar el Pla d'actuació per restablir la qualitat 

de l'aire per als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de 40 municipis de la Regió 

Metropolitana de Barcelona declarats zona de protecció especial pel Decret 

226/2006, de 23 de maig.  

 

El pla d’actuació 2007-2010, d’acord amb l’article 5 de les seves 

determinacions normatives, va expirar el 31 de desembre de 2009. En data 

22 de desembre de 2009 mitjançant el Decret 203/2009, el Govern de la 

Generalitat de Catalunya va prorrogar el Pla d’actuació fins a l’aprovació 

d’un nou pla. 

El document base del nou Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-

2015, es va presentar el 22 de setembre de 2011. Aquesta nou Pla ha de 

restablir els nivells de qualitat de l’aire per als contaminants de diòxid de 

                                                 

15 Michael D. Attfield, Patricia L. Schleiff, Jay H. Lubin, Aaron Blair,Patricia A. Stewart, Roel 
Vermeulen, Joseph B. Coble and Debra T. Silverman. The Diesel Exhaust in Miners Study: A 
Cohort Mortality Study With Emphasis on Lung Cancer JNCI J Natl Cancer Inst (2012) 104(11): 
869-883 first published online March 5, 2012 doi:10.1093/jnci/djs035 
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nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 

(PM10) per als 40 municipis de la zona un d’ells Barcelona. 

 

El principal agent emissor d’aquesta contaminació atmosfèrica a la ciutat és 

la mobilitat motoritzada. El transport és el responsable d’ aproximadament 

el 50% de les emissions de NOX i de PM10 segons el Pla d’Energia Canvi 

Climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020 (PECQ). A més la 

mobilitat motoritzada a la ciutat genera un total de 1.061,89  de tones de 

CO2 anuals (2008), el 26% dels gasos d’efecte hivernacle emesos a la ciutat. 

Tant les tones de CO2 com les emissions de NOX són degudes al consum de 

carburant. El sector transport terrestre consumeix el 26% de l’energia de la 

ciutat (PECQ) i, d’aquesta, el vehicle privat en consumeix més d’un 90% 

Un conflicte d’habitabilitat que genera la mobilitat motoritzada és la 

contaminació acústica. Els sons passen a ser sorolls quan s’introdueix la 

variable molèstia. La molèstia que causa el soroll és fruit del nivell de 

pressió sonora i també de la durada, però el que més es percep són els 

nivells alts de pressió que destaquen del soroll de fons. De fet, un soroll no 

especialment fort pot resultar molest quan no hi ha, o desapareix, el nivell 

acústic de fons. Així, per exemple, quan es tallen carrers a la ciutat i baixa 

el soroll de fons, augmenten les queixes dels veïns per altres tipus de soroll 

que quedaven amagats per la incidència del trànsit. En les ciutats actuals el 

trànsit rodat és un dels principals focus emissors de soroll –tal i com posa de 

relleu el Mapa de soroll–, tot i que el baix nombre de queixes dels ciutadans 

indica que s’ha acabat convertint en un soroll de fons al qual pràcticament 

tothom s’hi ha acostumat.  

La Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), senyala que la 

contaminació acústica provinent del trànsit ha costat més d’un milió d’anys 

de vida saludables als ciutadans degut a les malaties, disfuncions o morts 

prematures associades a aquest  tipus de contaminació. 

 

Per altra banda, en aquesta secció també es mostra el principal impacte 

social associat a la mobilitat: la seguretat viària. Cal destacar que l’evolució 

dels indicadors d’accidentalitat a la ciutat ha estat, en general, favorable, 

tant si s’observa el nombre total d’accidents com el nombre de víctimes. A 

Barcelona, els darrers 10 anys (2001-2011) s’han reduït tant el nombre 

d’accidents (-26%) com el nombre de ferits (-29%) i de morts (-48%) derivats 

d’aquests. 

 

10.1. Consum energètic  

En l’actual context socioeconòmic i ambiental és imprescindible apostar per 

un nou model energètic de la mobilitat, alternatiu a l’actual basat en els 

combustibles fòssils. Cal preveure des del marc de la planificació de la 

mobilitat aquelles mesures que permetin un canvi en el model energètic del 

transport.  

El sector transport és un sector purament energívor. Actualment, representa 

el 31% del consum d’energia a la UE-25, el 42% a Espanya i el 41% a 

Catalunya. És el sector de la UE més ineficient, l’únic que no ha reduït la 

seva intensitat energètica entre 1990 i 2000, malgrat la millora en 

l’eficiència dels motors de combustió interna. 
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Les estimacions del consum energètic del sector transport de Barcelona s’ha 

realitzat a partir de les dades i l’aranya de trànsit de la ciutat, obtenint uns 

valors anuals de vehiclexkm que permeten calcular el consum i les emissions 

associades16. Representa actualment un 24,1% del consum d’energia de 

Barcelona. La tendència mostra un lleuger augment del consum en el període 

1999-2008 (passant de 3.965 MWh a 4.100 MWh). No obstant això, el consum 

es pot considerar pràcticament estabilitzat, amb una taxa de creixement 

anual del 0,37% que, fins i tot entre els anys 2005 i 2008 va ser negativa (-

1,69%). S’ha produït un increment del nombre d’usuaris dels mitjans 

elèctrics de transport públic (metro, tren i tramvia) i un augment de la flota 

d’autobusos propulsats amb gas natural, augmentant el consum d’electricitat 

i gas natural però reduint-ne el consum d’energia per viatger. Pel que fa al 

transport privat, s’ha donat una reducció del nombre de turismes circulants i 

un increment de l’eficiència dels vehicles per km recorregut, fet que ha 

reduït lleugerament el consum de petroli per automoció. Simultàniament, 

però, la major circulació de camions de mercaderies, d’autobusos i de 

vehicles de dues rodes ha comportat que el consum total de petroli 

d’automoció l’any 2008 (gasoil i gasolina) fos pràcticament el mateix que 

l’any 1999. 

 

                                                 
16 Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona, 2011-2020. 

 
Consum d’energia per sectors a al ciutat de Barcelona. Font: ICAEN i Repsol. 

MWh 1999 2008 
Domèstic 4.556,04 4.749,34 
Serveis 4.049,60 5.083,79 
Industrial 2.993,50 2.929,76 
Transport 3.965,88 4.100,83 
Altres 99,76 138,07 
Total 15.664,78 17.001,78 
Total per habitant 10,4 10,5 

 

Consum en MWh d’energia per sectors a la ciutat de Barcelona. Font: ICAEN i Repsol. 

 

Les dades de consum d’energia per habitant, en canvi, tant pel que fa al 

consum d’energia total com al consum energètic del transport, mostren 

certa estabilitat. 

27,9%

29,9%

17,2%

24,1%

0,8%

Domèstic Serveis Industrial Transport Altres
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Més del 90% de consum d’energia en el transport correspon a l’automoció.  

 

 
L’estructura del consum energètic del transport compta amb un clar 

predomini de les fonts provinents del petroli. La distribució entre gasolina i 

gasoil en automoció ha anant variant els darrers anys degut a la dieselització 

del parc de vehicles. El consum de gas natural ha experimentat un gran 

creixement, tot i que al costat dels altres dos combustibles és molt poc 

representatiu: 

 1999 2001 2008 
Petroli d’automoció (Gasolina) 2.361,71 2.290,94 1.178,91 
Petroli d'automoció (Gasoil) 1.364,22 1.904,05 2.600,07 
Gas natural per a automoció 0 0,11 71,19 
Vehícle elèctric 0 0 0 
Total 3.725,93 4.195,1 3.850,17 

Energia per automoció per tipus de font. Font: PEQC 

 

 

Energia per automoció per tipus de font. Font: PEQC 

 

10.2. Emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle 

L’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle derivats de l’activitat 

humana contribueix a la modificació del comportament climàtic global. És del 

tot necessari orientar esforços a la reducció de l’emissió d’aquests gasos.  

Els més rellevants, per quantitat i efectes sobre el potencial escalfament, són 

el diòxid de carboni (CO2), seguit del metà (CH4) i de òxid nitrós (N2O) i, amb 

menor contribució, dels gasos fluorats: hidrofluorocarburs (HFCs), 

perfluorocarburs (PFCs) i hexaflorur de sofre (SF6).  

Les emissions associades al transport s’enquadren dins de les considerades 

emissions difoses, que són les que més han incrementat en els darrers anys. 

El transport és el sector que té més incidència en el total de les emissions de 
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GEH, doncs és el responsable del 28% del total d’emissions i del 42% del total 

d’emissions difoses a Catalunya. El “Segon Pla Nacional d’Assignació 2007‐

2012” proposa com a objectiu que el creixement d’emissions en els sectors 

difosos a Espanya no superi el +37%, que és el valor projectat per als sectors 

industrials i energètic.  

El 2008 Catalunya va aprovar el “Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a 

Catalunya 2007‐2012” (PMMCC), amb l’objectiu de contribuir en la part 

proporcional al compromís de l’Estat Espanyol vers el Protocol de Kyoto. 

Aquest document preveu limitar el creixement de les emissions difoses a 

Catalunya al 37% pel quinquenni 2007‐2012, en coherència amb el PNA 

espanyol. En el cas del transport, les emissions van seguir una tendència 

clarament alcista fins el 2007, com a conseqüència de l’augment de l’ús del 

transport, especialment el transport privat per carretera. Els anys 2008 i 2009 

s’observa una reducció de les emissions de GEH a conseqüència de la 

reducció en el consum de combustibles fòssils, deguda principalment a 

l’efecte de l’actual crisi econòmica. L’any 2009 les emissions derivades del 

transport a Catalunya s’estimaven en 14.135 Gg CO2eq, un 38% d’increment 

respecte l’any 1990. 

Les emissions generals de GEH a Barcelona entre els anys 1994 i 2005, van 

tenir una evolució caracteritzada per un moderat creixement continu -amb 

les excepcions dels anys 2003 i 2004-, fins arribar a un màxim de 4.917.700 t 

CO2eq. A partir de l’any 2005 i fins al 2008 es va produir una forta disminució 

fins a les 4.053.800 t CO2eq, un valor fins i tot inferior al nivell del 199417. 

Pel que fa a l’evolució de les emissions de GEH en el sector transport a 

Barcelona, estretament lligada a l’evolució del consum de derivats del 

petroli, s’observa certa estabilitat al voltant del 26% del total de les 

emissions de GEH. Aquesta estabilitat ve determinada, a més de per la 

saturació de la xarxa viària de la ciutat en hores punta, per les polítiques de 

promoció del transport públic i en detriment del transport privat (millores en 

les xarxes de transport públic, creació de zones blaves, implantació de 

l’Àrea Verda, etc.), i a les millores tecnològiques en l’eficiència dels 

vehicles, a més de la reducció de l’ús del vehicle privat per la situació 

socioeconòmica actual. 

 

 

T CO2eq. X1.000 1999 2008 
Gasos liquats del petroli (GLP) 97,15 53,15 
Gas Natural 1.152,14 1.086,78 
Electricitat 610,16 1.081,44 
Petroli automoció 995,07 1.025,72 
Tractament de RSU 1.446,40 327,58 
Port i aeroport 436,69 479,08 
Total Emissions [x1.000] 4.737,30 4.053,77 
Rati per habitant [tCO2/hab] 3,15 2,51 

Emissions de GEH de Barcelona per sectors i segons el mix elèctric català en tones(1999 i2008). 

Font: PECQ 

                                                 
17 Dades extretes del PECQ de Barcelona 2011-2020 
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Emissions de GEH de Barcelona per sectors i segons el mix elèctric català en tones(2008). Font: 

PECQ. 

 

10.3. Contaminació atmosfèrica 

La Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, relativa a la 

qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa, preveu l’elaboració de 

Plans i programes dirigits a disminuir els valors límits dels contaminants 

presents en les aglomeracions urbanes.  

La seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol, és el Reial Decret 

102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. En ell, 

s’estableix que els municipis de més de 100.000 habitants que superin els 

valors límits establerts a l’annex 1 del mateix RD 102/2011, han d’elaborar 

d’acord amb l’article 16.2 de la Llei estatal 34/2007 i l’article 24.6 del propi 

RD 102/2011, un Pla pel compliment i millora dels objectius de qualitat de 

l’aire.  

Atenent a les dades de qualitat de l’aire i a la normativa Europea, el Govern 

de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, amb data de 23 de maig de 

2006, que declarava els 40 municipis de la Regió Metropolitana que 

pertanyen a les Zones de Qualitat de l’Aire 1 (Àrea de Barcelona) i 2 (Vallès 

Baix Llobregat) Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels 

contaminants NO2 i PM10. Aquest decret instava els diferents municipis a fer 

plans d'actuació contra la contaminació atmosfèrica. A Barcelona aquest fet 

va comportar l’aprovació del Pla d’actuació 2007-2009 per a la millora de la 

qualitat de l’aire i, posteriorment, del Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat 

de l’aire de Barcelona 2011-2020, incorporant  mesures en els diferents 

sectors implicats: domèstic, energètic i transport.  

A Catalunya l’eina principal per l’avaluació de la qualitat de l’aire és la 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

L’avaluació de la qualitat de l’aire mitjançant els sensors de la XVPCA 

compara els nivells d’immissió mesurats al territori amb els objectius de 

qualitat de l’aire definits a l’annex I del RD 102/2011. Els llindars que 

s’estableixen per al NO2 són: 

 

Valor límit horari 
per a la protecció de 

la salut humana: 

200 g/m3 de NO2 

Valor límit anual 
per a la 

protecció de la 
salut humana: 

40 g/m3 de 

Nivell crític per a 
la protecció de la 

vegetació 

30 g/m3 de NOX 
(expressat com 

Llindar 
d’alerta 

400* 
g/m3 
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no superables en 
més de 18 ocasions 

per any civil 

NO2 

 

NO2) durant  un 
any civil 

* Durant 3 hores consecutives en una àrea de com a mínim 100km2 o una zona d’aglomeració 

I per a les partícules amb diàmetre inferior a 10 micres (PM10): 

 

Valor límit diari per a la 
protecció de la salut humana: 

50 g/m3 de PM10 

no superables en més de 35 
ocasions per any civil 

Valor límit anual per a 
la protecció de la 

salut humana: 

40 g/m3 de PM10 

 

 

Aquests llindars són vigents, tant per al NO2 com per a les PM10, des de l’1 de 

gener del 2005. En el cas dels valors límits anuals per al NO2, en vistes de la 

dificultat que suposava per a molts municipis la seva reducció sobtada cap a 

40 g/m3, la Unió Europea va establir l’any 2005 un marge de tolerància 

(Mdt) de 10 g/m3 per facilitar una adaptació gradual fins el 2010, 

possibilitant una reducció anual de 2g/m3. L’any 2010 es va esgotar el 

marge de tolerància i el valor límit es va fixar en 40 g/m3. 

Barcelona compta amb 13 estaciones públiques de mesura de la XVPCA. En 

12 d’elles es mesuren les  PM10 i en 8 d’elles el NO2. A continuació es mostra 

el registre dels valors mitjans anuals pel diòxid de nitrogen (g/m3 NO2) de 

les estacions de mesura de la ciutat, destacant en vermell aquells que 

superen el valor límit anual (Vla) i, entre els anys 2005 i 2010, el Marge de 

Tolerància (Mdt) establert per la legislació vigent: 

 

Estació de mesura 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ciutadella 48 47 46 42 46 46 40 

Eixample 68 68 66 65 62*  65 

Poblenou 43 47 42 47 51 45 43 

Gràcia-St.Gervasi 83 74 63 63 63 64 66 

Parc Vall d'Hebrón    36 40 37 33 

Sants 49 31 47 45 41 41 40 

Palau Reial       32* 

Torre Girona      30* 50* 

 

Evolució mitjana anual de �g/m3 NO2 a Barcelona. (*) Per manca de dades suficients no es 

consideren per fer l’avaluació de la qualitat de l’aire. Font: Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. (2) L’estació de Barcelona – Torre Girona va ser donada 

d’alta l’1 de gener de 2009 i va ser traslladada a Palau Reial el 5 de març de 2011. 

 

 

Evolució mitjana anual de NO2 a Barcelona. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Generalitat de Catalunya.  
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L’any 2011 es va superar el valor límit anual per al NO2 en 3 estacions del 

municipi: Eixample, Poblenou i Gràcia-Sant Gervasi.  

El registre dels valors mitjans anuals per a les PM10 dels punts de 

mesurament de Barcelona, amb els valors que superen el límit establert en 

vermell, es detalla a continuació:  

 

Estació de mesura 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Eixample 55 59 49 43 41   34 

Poblenou     54 45 46 32 32 

Port Vell     40 36 34 28 29 

Gracia St Gervasi 48 49 46 39 40 33 37 

IES Goya     33* 30   29 30 

IES  Verdaguer         33 29 32 

Vall d'Hebron       33 34 25 25 

Pl. Universitat 47 52 43 43 40 34 37 

Sants 49 62 54 44 48 34 39 

Zona Universitària 33 34 33 31 34 27 29 

Lluis Solé i Sabarís 39 42 38 38       

Torre Girona (automàtic) 31 24 

 

Evolució mitjana anual de PM10 a Barcelona. (*) Per manca de dades suficients, no es consideren 

per fer l’avaluació de la qualitat de l’aire. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Generalitat de Catalunya.  

 

Evolució mitjana anual de PM10 a Barcelona. (*) No es consideren per fer l’avaluació de la 

qualitat de l’aire. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.  

 

Tal i com s’observa en els registres, des de l’entrada en vigor el 2005 s’ha 

superat el valor límit anual en diverses estacions de mesura. La tendència 

però dels darrers anys ha estat de disminució dels nivells de contaminació 

per partícules, els anys 2010 i 2011 no es va detectar cap superació al 

municipi. 

 

Pel que fa als altres contaminats (diòxid de sofre, el plom, el benzè i el 

monòxid de carboni, l’arsènic, el cadmi, el níquel, el benzo(a)pirè i l’ozò)  

no s’han detectat problemes de contaminació. 
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Segons el Pla d’Energia Canvi Climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona 2011-

2020 (PECQ), l’any 2008 es van emetre en l'àmbit municipal 10.413 t de NOx 

i 744 t de PM10. El major emissor, tant pel que fa als NOX com a les PM10, va 

ser el transport viari. 

Sector t de NOX /any   

Port (operativa marítima) 1.566 

Port (operativa de terra) 1.512 

Indústria i gen. Energia 1.394 

Domèstic i terciari 926 

Viari (extra RSD) 716 

Viari  4.299 

Total 10.413 

 

 

Emissions de NOX per sectors a Barcelona. Font: PECQ 

Sector t de PM10/any   

Activitats extractives 8 

Port (operativa marítima) 39 

Port (operativa de terra) 99 

Indústria i gen. Energia 133 

Domèstic i terciari 7 

Viari (extra RSD) 197 

Viari  181 

Total 744 

 

 

Emissions de PM10 per sectors a Barcelona. Font: PECQ 
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10.4. Contaminació acústica  

Barcelona presenta unes característiques acústiques, equiparables a les 

d’altres ciutats europees d’extensió i població similars, si bé la major 

compacitat i densitat pròpies de les ciutats típicament mediterrànies, així 

com l’ús intensiu de l’espai públic per part dels ciutadans, fa que el soroll es 

percebi amb més intensitat.  

 

Al municipi, els vehicles de motor generen el 80% del soroll a les ciutats, 

mentre que els ferrocarrils en generen el 4%. La resta es reparteix entre 

indústries (10%) i serveis i oci (4%) (Aj. de Barcelona 2004). 

 

D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, 

les entitats locals i les administracions titulars d'infraestructures han 

d'elaborar mapes estratègics de soroll de les aglomeracions de més de 

100.000 habitants. Aquests mapes estratègics de soroll tenen l’objectiu 

d’avaluar globalment l’exposició de la població al soroll i són 

representacions gràfiques dels nivells sonors de la ciutat.  

 

L’article 9 de la mateixa normativa estableix els termes per tal d’elaborar el 

Mapa de capacitat acústica, el qual estableix les zones de sensibilitat i fixa 

els objectius de qualitat en un determinat territori. Els mapes de capacitat 

acústica diferencien tres tipus de zones i els nivells de soroll diürn (Ld) i 

nocturn (Ln). 

 

La Generalitat de Catalunya, va aprovar el Mapa Estratègic de Soroll  de 

l’aglomeració Barcelonès I: Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Les dades 

d’exposició del mapa estratègic del soroll s’han calculat amb la població dels 

dos municipis:  Barcelona (1.614.019 habitants) i Sant Adrià de Besòs (32.510 

habitants).  

 

En les dades a continuació s’expressa aquest valor com una ponderació de 

tot el dia amb el valor Lden (dia-vespre-nit). Les dades mostren que referent 

a l’índex Lden (dia-vespre-nit) només el 45% de la població es troba per sota 

dels 65 dB(A), el 55% restant està per sobre del llindar objectiu. Crida 

l’atenció que el 5% de la població pateix nivells molt superiors (>75dB(A)) als 

límits establerts. 
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

  

Valors límit d'immissió en 
dB(A) 

  Ld(7h-21h) Le(21h-23h) Ln(23h-7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)         

A1 Espai d'interès natural i altres - - - 

A1.1 Parcs d'especial protecció acústica 55 55 45 

A1.2 Parcs, jardins i platges 57 57 47 

A2 Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

A4 Predomini del sòl d'ús residencial   60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)         

B1 Coexistència de sól d'ús residencial amb activitats i/o 
estructures de transport existents 65 65 55 

B2 Predomini del sòl d'ús terciari diferent a C1 65 65 55 

B3 Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús 
industrial   65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA ( C)         

C1 Recreatius i d'espectacles  68 68 58 

C2 Predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 

C3 Àrees de territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 
que es reclamin   

- - - 

Ld, Le, Ln: índex d'immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit avaluats durant un any. 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2) el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB (A) 
per a les zones urbanitzades existents.  

 

VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL (AnnexII.3 Ordenança General de Medi Ambient 2011) 

 

 

 

Lden dB(A) 
Població exposada  

(x100) 

<55 1926 

55-60 1610 

60-65 3836 

65-70 4434 

70-75 3748 

>75 857 

 
% població exposada per nivell sonor Lden. Font: Mapa estratègic de soroll Barcelonès I. 

 

 

El llindar nocturn s’estableix en 10 dB(A) per sota del diürn, és a dir, Ln= 

55dB(A). Les dades obtingudes son les següents:  
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Ln dB(A) 
Població exposada  

(x100) 

<50 3091

50-55 3290

55-60 4552

60-65 3930

65-70 1420

>70 113

 

 
% població exposada per nivell sonor Ln. Font: Mapa estratègic de soroll Barcelonès I. 

 

En aquestes dades s’observa que el 39% de la població gaudeix d’uns nivells 

sonors nocturns per sota dels 55 dB(A) mentre que la resta (61%) supera el 

límit establert. El 0,7% de la població supera els 70 dB(A) nocturns. En 

comparar els dos gràfics es pot afirmar que a Barcelona hi ha més població 

exposada a llindars de soroll superiors al límit establert a la nit (>55 dB(A)) 

que durant el dia (>65 dB(A)). 

Pel que fa als focus emissors de soroll a Barcelona, el trànsit rodat és un dels 

principals (tal i com posa de relleu el Mapa de soroll), i les activitats d’oci en 

són la segona font, tot i que, a diferència del trànsit, estan molt localitzades 

en zones concretes de la ciutat. Els altres focus emissors de soroll són les 

grans infraestructures de transport, les zones comercials i les activitats 

industrials. No obstant això, segons la percepció dels ciutadans, les fonts de 

soroll més molestes són els sistemes de climatització i ventilació (25,8%), les 

activitats de pública concurrència i oci nocturn (21,4%), i les obres a la via 

pública (13,5%).  

 

 
Queixes de soroll dels ciutadans (2009) rebudes als serveis tècnics dels districtes i a través del 

programa IRIS Font: Ajuntament de Barcelona. 
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Nivell sonor diürn dB. Font: Ajuntament de Barcelona 
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10.5. Accidentalitat i mobilitat 

La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona per millorar la seguretat viària ha 

estat mostrada en fets com ara la creació del Pacte per la Mobilitat, la Carta 

Europea dels Drets dels Vianants, la Carta Europea de la Seguretat Viària 

(signada en abril 2004) ) i en el seu annex, la Declaració dels Principis de la 

Política de Seguretat Viària Urbana.  

En aquesta direcció es va redactar el  Pla Municipal de Seguretat Viària 2008-

2012 que tenia com a objectiu prioritari la reducció en un 45% del nombre de 

víctimes d’accident a la ciutat. L’objectiu secundari era aconseguir, al final 

del període, un acord social entorn de la visió zero accidents mortals a 

Barcelona.  El pla tenia cinc àmbits d’actuació 

 Actuació sobre la conducta de l’usuari: educació, formació, 

informació i disciplina viària. 

  Millora de la seguretat dels vehicles.  

 Millora de les infraestructures i de la gestió del trànsit.  

 Millora de l’assistència a les víctimes dels accidents i resposta 

ràpida.  

 Recollida, anàlisi i divulgació de dades sobre accidents  

 

Segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a Barcelona l’any 2011 van 

haver-hi 8.831 accidents. En 7.934 d’aquest va haver-hi víctimes:  10.229 

ferits, 218 ferits greus i 31 morts. Des de l’any 2001 s’han reduït els 

accidents i els accidents amb víctimes en un 26%. De la mateixa manera, els 

ferits en accidents de trànsit han baixat un 29%. 

 

Any Accidents 
Accidents amb 

víctimes 
Ferits Ferits greus Morts 

2001 11.981 10.755 14.383  59 

2002 11.432 10.356 13.765  35 

2003 11.137 10.096 13.470  46 

2004 10.695 9.744 12.906 554 42 

2005 11.196 10.167 13.489 461 49 

2006 10.875 9.821 12.887 406 48 

2007 11.041 9.834 12.824 366 43 

2008 9.893 8.942 11.571 315 31 

2009 9.762 8.818 11.428 286 40 

2010 9.052 8.291 10.792 365 39 

2011 8.831 7.934 10.229 218 31 

 

Evolució del nombre d’accidents , ferits i morts a la ciutat de Barcelona. Font: Guàrdia Urbana 

de Barcelona. 
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Evolució del nombre d’accidents , ferits i morts a la ciutat de Barcelona. Font: Guàrdia Urbana 

de Barcelona. 

 

Per localització, es produeixen més accidents a l’interior de la ciutat que a 

les rondes. En ambdós casos, però, s’ha produït un descens de 

l’accidentalitat els darrers 10 anys: un 27% a l’interior de la ciutat i un 8% a 

les rondes. 

 
Any Ciutat Rondes Total 

2001 11.371 610 11.981 

2002 10.778 654 11.432 

2003 10.583 554 11.137 

2004 10.269 426 10.695 

2005 10.663 533 11.196 

2006 10.353 522 10.875 

Any Ciutat Rondes Total 

2007 10.486 555 11.041 

2008 9.395 498 9.893 

2009 9.214 548 9.762 

2010 8.482 570 9.052 

2011 8.269 562 8.831 

 

Evolució del nombre d’accidents per localització a la ciutat de Barcelona. Font: Guàrdia Urbana 

de Barcelona.

 

Evolució del nombre d’accidents per localització a la ciutat de Barcelona. Font: Guàrdia Urbana 

de Barcelona. 

En general els darrers 10 anys el nombre de vehicles implicats en accidents 

s’ha reduït en un 28%. Per tipus de vehicle destaquen els ciclomotors, amb 

descensos del 65%, tot i que per la suma de motos i ciclomotors el descens és 
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menor, d’un 17%. Per altra banda, els accidents amb bicicletes implicades 

s’incrementen en un 131% respecte el 2010, degut principalment a l'augment 

del l’ús de la bicicleta a la ciutat.  

 

Any Turisme Moto. Ciclom. Bici. Camió Furgo. Taxi Altres 
Total 

vehicles 

2001 12.201 3.185 4.028 226 645 1.609  1.531 23.425 

2002 11.356 3.081 3.687 293 580 1.456  1.460 21.913 

2003 10.775 3.020 3.588 270 660 1.427  1.452 21.192 

2004 10.042 3.078 3.518 337 593 1.403  1.421 20.392 

2005 10.210 3.724 3.350 394 457 1.391  1.572 21.098 

2006 9.320 4.234 3.157 387 422 1.447 838 949 20.754 

2007 9.384 4.575 2.932 442 415 1.442 825 1.050 21.065 

2008 8.081 4.567 2.466 492 350 1.251 803 920 18.930 

2009 7.919 4.683 2.069 513 298 1.258 871 915 18.526 

2010 7.499 4.653 1.688 414 543 1.206 857 546 17.386 

2011 7.185 4.600 1.397 523 506 1.124 871 614 16.820 

 

Evolució del nombre d’accidents per tipus de vehicle implicat. Font: Guàrdia Urbana de 

Barcelona. 

 

Evolució del nombre d’accidents per tipus de vehicle implicat. Font: Guàrdia Urbana de 

Barcelona. 
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11.Balanç PMU 2006-2012  

11.1. Grau d’execució de les mesures  

El PMU 2006-2012 es plantejava quatre línies o eixos de treball que 

articulaven les diferents actuacions del Pla i el conseqüent panell 

d’indicadors de seguiment: la mobilitat que se’n derivés del PMU havia de 

ser segura, sostenible, equitativa i eficient. 

Mobilitat segura. Els objectius plantejats per aquest eix són:  

- reduir l’accidentalitat i  

- millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries 

dels diferents modes de transport.   

 

Mobilitat sostenible. Planteja els objectius de: 

- reduir els prejudicis de la mobilitat sobre el medi ambient i 

- optimitzar la gestió de la mobilitat i la utilització de recursos, 

optimitzant el rendiment de l’espai per la mobilitat 

 

Mobilitat equitativa. Els objectius principals d’aquest eix són: 

- promoure la cohesió social 

- distribuir equitativament els béns, serveis i oportunitats entre la 

població 

- garantir el dret a la mobilitat i 

- millorar la qualitat de vida 

 

Mobilitat eficient. Amb l’objectiu de: 

- reduir la congestió i 

- ordenar eficientment el territori i les activitats que s’hi 

desenvolupen 

 

Per a cadascun d’aquests eixos es van plantejar un seguit d’actuacions, el 

ritme d’execució de les quals es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

Mobilitat segura 

Davant aquest eix temàtic el plantejament és el de respecte per la vida 

humana amb la visió 0 accidents mortals a Barcelona, en el sentit que no és 

justificable que una persona perdi la vida per desplaçar-se. Amb aquesta 

finalitat es van plantejar les següents actuacions: 

 

 
cal informació 

 
sense iniciar 

 
amb retard 

 
ritme lent 

 
bon ritme 
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Grau d’execució de les actuacions del PMU 2006-2012 per al bloc “Mobilitat Segura”. Font: 

Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Mobilitat sostenible 

Les actuacions d’aquest bloc persegueixen reduir les necessitats de mobilitat 

motoritzada i fomentar el respecte per l’entorn. Es planteja un ús racional 

dels recursos energètics i el foment de les energies renovables, afavorint 

especialment els modes més tous. El grau d’execució de les actuacions 

d’aquest bloc es mostra a continuació: 

 
Grau d’execució de les actuacions del PMU 2006-2012 per al bloc “Mobilitat Sostenible”. Font: 

Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

ACTUACIÓ EXECUCIÓ
1. MOBILITAT SEGURA
1.1   Actuar sobre la conducta dels usuaris
1.1.1        Invertir en mesures de control de la  velocitat i la  seguretat
1.1.2        Promocionar campanyes  de sensibilització i comunicació en matèria de seguretat 
viària
1.1.3      Impulsar mesures per fomentar la  conducció segura  de les  motocicletes i els  
ciclomotors: Millorar la  seguretat dels desplaçaments  dels  conductors  d’aquests  vehicles
1.1.4      Controlar rigorosament la  invasió dels  espais  reservats  per part d'usuaris  no 
autoritzats a  fi de prevenir la  realització de maniobres sobtades: Dobles  fileres, carrils  bus  i 
qualsevol tipus  de reserves
1.1.5      Impulsar les  activitats  del Pacte per la  Mobilitat com a  òrgan participatiu de tots  els  
actors involucrats en la  mobilitat i com òrgan de referència a  Europa. Potenciar el suport a  les 
víctimes i familiars d’accidentats de trànsit.
1.1.6        Participar en la  posada  en funcionament i implementació dels  canvis legislatius 
necessaris  per a  la  millora de l’eficàcia  sancionadora  en matèria de seguretat viària.
1.1.7     Incidir en l’estricte compliment de l’obligació d’ús  dels sistemes  de protecció (casc, 
cinturó i sistemes  de retenció infantil i fomentar‐ne l’ús.
1.1.8     Intensificar el nombre de campanyes  de seguretat viària  i controls d’alcoholèmia  a  la  
ciutat de Barcelona. 
1.2   Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit
1.2.1       Elaborar un pla  de pacificació progressiva  del trànsit a  la  xarxa  viària. Zones  30 com un 
mitjà  per garantir la  convivència  entre tots els modes  de desplaçament
1.2.2   Repartir de forma equitativa  l’espai viari i millorar el disseny i la  senyalització i dels  
carrers per moderar la  velocitat i afavorir la  bona  convivència  de tots  els  modes de 
desplaçament
1.2.3        Vigilar el compliment i informar dels  drets i deures  de vianants  i ciclistes
1.2.4   Revisar les fases  semafòriques  de les cruïlles amb criteris que atorguin al vianant la  
possibilitat de creuar el carrer amb seguretat i suficient comoditat
1.2.5        Invertir en mesures de millora  de la  seguretat en camins escolars. Publicar materials 
didàctics  per tractar a  les escoles la  mobilitat dels infants. Fomentar l’educació viària  als 
infants  i familiars.

1.2.6   Crear una  xarxa  bàsica  d’itineraris  per a  vianants  a  Barcelona.

1.2.7  Impulsar mesures per fomentar la  conducció segura  dels v2r motoritzats i millorar la  
seguretat dels  desplaçaments  dels  conductors  d’aquests  vehicles
1.2.8         Utilitzar el Pla  Municipal de Seguretat Viària  com a  eina  clau de la  gestió de la  
seguretat viària  a  partir de les pautes del SCT.
1.3   Fer una recollida, una anàlisi i una divulgació acurada de les dades d’accidentalitat
1.3.1        Actuar intensivament amb les eines disponibles sobre els punts  de risc d’accidents  de 
trànsit a  la  ciutat
1.3.2        Incorporar com a eina  estàndard la  reconstrucció d’accidents  en els  comunicats  de 
trànsit que elabora  la  Guàrdia  Urbana
1.3.3      Elaboració sistemàtica  d’estudis  de recerca sobre les  causes  de l’accidentalitat, amb 
incorporació dels  resultats  a  l’execució de projectes.
1.3.4       Avaluar els  costos socials dels accidents  a la  ciutat de Barcelona

2. MOBILITAT SOSTENIBLE
2.1   Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de Kyoto )
2.1.1        Augmentar i renovar la  flota  de vehicles de transport públic i oficials, amb vehicles 
més sostenibles.
2.1.2        Controlar anualment l’evolució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle provocats 
pel sector transports, tot avaluant la  situació de Barcelona ciutat respecte el protocol de 
Kyoto.
2.1.3        Avaluar els costos externs de la  mobilitat.
2.2   Reduir la contaminació atmosfèrica
2.2.1        Controlar anualment les emissions  contaminants de vehicles (NOx i PM10). Verificar 
el compliment de la  normativa europea.
2.2.2        Fomentar que les empreses de transport posseeixin un Pla  de Gestió Ambiental.
2.2.3      Considerar criteris ecològics en la  renovació de la flota de vehicles municipals.
2.2.4        Fer campanyes de promoció de combustibles més eficients i nets per al transport 
privat i de mercaderies.
2.2.5       Implantar mesures de discriminació positiva pels vehicles més nets.
2.2.6   Consideració del concepte de "capacitat ambiental" en la planificació de la  mobilitat a 
la ciutat
2.2.7   Aplicació del Pla  d’Actuació de la Zona  de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric.
2.2.8       Establiment de controls periòdics de les emissions als vehicles.
2.2.9       Disminució dels Veh*km dels serveis urbans.
2.3    Reduir la contaminació acústica
2.3.1        Invertir en mesures de control de la  velocitat i atenuació del soroll. Controlar el soroll 
provocat per qualsevol vehicle de motor.
2.3.2   Invertir en mesures de control de la  velocitat i atenuació del soroll. Fer servir 
preferentment paviment sonoreductor, molt especialment en els carrers de la  xarxa  bàsica 
2.3.3        Actualitzar anualment el mapa  de contaminació acústica de la ciutat i comparar‐lo 
amb el de capacitat acústica
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Mobilitat equitativa 

Les actuacions que es van plantejar en aquest bloc tenien com a principi la 

mobilitat democràtica o les mateixes oportunitats de desplaçament per a 

totes les persones, basant-se en el dret a la mobilitat i la llibertat de 

moviment. El foment de la convivència i dels usos alternatius de la via 

pública també formen part d’aquest bloc. L’avaluació del grau d’execució de 

les actuacions es resumeix en la taula següent: 

 

 

Grau d’execució de les actuacions del PMU 2006-2012 per al bloc “Mobilitat Equitativa”. Font: 

Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

3. MOBILITAT EQUITATIVA
3.1   Garantir un espai còmode per a la circulació de vianants i bicicletes
3.1.1        Millorar les condicions de la mobilitat dels vianants. Eliminar mobiliari urbà 
innecessari de les voreres. Oferir progressivament més places de motocicletes i ciclomotors a 
la  calçada, a  fi de tendir a  la seva  eliminació de les voreres.
3.1.2   Millorar les condicions  de la mobilitat dels vianants. Organitzar i col∙laborar en 
l’organització d’actes de promoció dels desplaçaments a peu. Promoure Barcelona com a 
referent internacional de la  promoció dels desplaçaments a peu.
3.1.3   Millorar les condicions  de la mobilitat de ciclistes. Potenciar la bicicleta com a 
transport habitual. Millorar i desenvolupar una xarxa ciclable directa, segura, contínua i 
còmoda, que connecti tots els punts d’interès ciutadà  amb els diferents barris.
3.1.4   Millorar les condicions  de la mobilitat dels ciclistes. Augmentar l’oferta d’aparcament 
de bicicletes a la  via pública.
3.1.5   Millorar les condicions  de la mobilitat de ciclistes. Proposar davant l’òrgan competent 
que s’inclogui en les llicències urbanístiques l’aparcament de bicicletes en edificis públics i 
privats.
3.1.6  Impulsar una xarxa potent de bicicletes públiques a  la ciutat (6.000 bicicletes i 400 
estacions). Augmentar‐ne els d’usuaris. Impulsar un sistema  de Bicing metropolità.
3.1.7   Campanyes de sensibilització sobre la bicicleta i els seus beneficis en salut i medi 
ambient. Organitzar i col∙laborar en l’organització d’actes de promoció dels desplaçaments en 
bicicleta. Creació del grup internacional de ciutats amb bicicletes públiques. Actualitzar la 
web de l’Ajuntament de Barcelona amb informació i promoció de la mobilitat en bicicleta. 
Consolidació de la Comissió Cívica de la Bicicleta. 
3.1.8   Promoure la implantació d’un registre únic de bicicletes a  nivell autonòmic i proposar 
que els ciclistes disposin d’una assegurança  de responsabilitat civil.
3.1.9       Reduir el nombre de places d’aparcament a  la calçada per a  turismes i augmentar les 
de fora de calçada. Continuar les polítiques  de creació d’aparcaments a  la ciutat. Promoure 
les iniciatives d’aparcament dissuasori en origen (park & ride).
3.1.10          Iniciar la revisió de la  normativa urbanística que regula  la construcció de les places 
d’aparcament de forma que es tendeixi a  reduir o suprimir mínims i es tendeixi a regular 
màxims sobre determinats nivells, sempre segons l’ús de l’edifici.
3.2   Millorar l’accessibilitat de persones de mobilitat reduïda

3.2.1       Impulsar l’accessibilitat universal. Promoure el Pla de Millora d’Estacions. PDI MM03 i 
MM04: Millora  d’estacions i  daptació a  PMR. Millora de l’entorn de les parades d’autobús. 

3.2.2        Incrementar els itineraris accessibles, introduïnt més semàfors amb senyalització 
acústica i informant adequadament els col∙lectius interessats
3.3   Augmentar la seguretat i autonomia dels infants
3.3.1        Invertir en mesures de seguretat al voltant de parcs urbans i llocs d’esbarjo
3.4   Garantir el dret a la mobilitat dels sectors que no disposen de vehicle privat (especialment 
joves i gent gran) o que no en volen fer un ús abusiu

3.4.1      Invertir en millores de la freqüència del transport públic en les zones menys servides, 
de nit i ampliació dels horaris de serveis. Impulsar el transport col∙lectiu en superfície a la  
Zona Franca. Potenciar la xarxa de bus nocturn. Millorar la velocitat comercial dels autobusos.

3.4.2        Prolongar i ampliar la xarxa de metro i tramvia  a  les zones de forta demanda  sense 
cobertura  ferroviària.  Adequar la distribució de línies i parades. Millorar els punts de 
transbordament.
3.4.3        Promoure una  mobilitat no quotidiana  que no depengui del vehicle privat
3.4.4   Proveir espais per aparcament d'autocars turístics
3.4.5   Promoure altres modes (transport per cable) i infraestructures (Ronda  Verda)
3.4.6       Implementar sistemes d’informació a l’usuari, tant en les parades, al propi servei en 
el cas del Metro, com abans d’accedir‐hi.
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Mobilitat eficient 

Aquest bloc entén la mobilitat com a part integrant del procés productiu, 

que contribueix al dinamisme econòmic de l’àrea metropolitana. En aquest 

sentit les actuacions que es van plantejar anaven dirigides a promoure una 

mobilitat més fluida i sense congestió, reduint els temps de desplaçament i 

els costos generalitzats. El grau d’execució de les actuacions d’aquest bloc 

és: 

 

Grau d’execució de les actuacions del PMU 2006-2012 per al bloc “Mobilitat Eficient”. Font: 

Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

 

11.2. Grau d’assoliment dels objectius. Avaluació d’indicadors  

Pel que fa al grau de compliment dels objectius del Pla de Mobilitat de 

Barcelona 2006-2012, el balanç del seguiment dels indicadors que es van 

plantejar per cadascun d’aquests quatre eixos temàtics per l’any previ al 

compliment del Pla (2011) mostra els resultats següents:   

 

MOBILITAT SEGURA 72,2% 

MOBILITAT SOSTENIBLE 60,0% 

MOBILITAT EQUITATIVA 73,9% 

MOBILITAT EFICIENT 69,7% 

BALANÇ TOTAL 70,6% 

 

Grau de compliment dels objectius del Pla per a l’any 2011. Font: Direcció de Serveis de 

Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Tot sembla indicar que, en general, s’evoluciona cap al compliment general 

dels objectius plantejats. 

A continuació s’analitza per eix temàtic quina ha estat aquesta evolució 

indicador a indicador:   

4. MOBILITAT EFICIENT
4.1   Reduir les distàncies que cal recórrer per accedir als diferents usos urbans
4.1.1      Regular òptimament l’espai destinat a l’estacionament de vehicles  privats, com a eina 
de gestió de la  demanda  de mobilitat. Impulsar noves zones d’àrea verda.
4.1.2        Dissenyar noves estratègies i operatives per reduir l’impacte de la DUM. Incorporar 
avenços  tecnològics i propostes de gestió innovadores. Promoure la col∙laboració amb altres  
ciutats europees en la  recerca de les millors pràctiques  en l’àmbit de la DUM. 
4.1.3      Potenciar la  creació i gestió de terminals‐intercanviadors  entre el transport públic 
intern i el de connexió.
4.2   Optimitzar l'ús del vehicle privat
4.2.1        Institucionalitzar el car‐pooling  a la ciutat per tal d’augmentar l’ocupació mitjana 
dels  vehicles  i disminuir el nombre de vehicles  en circulació
4.2.2      Prohibir la circulació, en circumstàncies  determinades, de vehicles amb un sol 
conductor
4.3   Reduir el temps de desplaçament, especialment el de congestió
4.3.1        Impulsar els projectes, la  construcció i la  gestió dels carrils  BUS‐VAO. 
4.3.2        Augmentar la competitivitat del transport públic vers el privat.  Impulsar mesures per 
donar una major prioritat al transport públic col∙lectiu en superfície.
4.3.3        Potenciar la  DUM nocturna  i silenciosa, especialment en el ram de l’alimentació que 
tradicionalment suposa una  distribució diària i molt atomitzada.
4.3.4       Desenvolupar el Pla de Renovació Semafòrica.
4.3.5       Impulsar el pla  de senyalització informativa  per a  vianants  i vehicles.
4.3.6       Participar en seminaris  i projectes  europeus sobre mobilitat.
4.3.7       Propostes per a  la  revisió del Pla Director de Infrastructures 2008‐2015.
4.3.8       Millorar les tecnologies aplicades a la mobilitat a la ciutat de Barcelona.
4.4.  Compliment del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM‐
RMB).
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Mobilitat segura 

Davant aquest eix temàtic el plantejament és el de respecte per la vida 

humana amb la visió 0 accidents mortals a Barcelona, en el sentit que no és 

justificable que una persona perdi la vida per desplaçar-se. Amb aquest fi es 

van marcar una sèrie d’objectius per l’any 2012 mesurables amb els 

indicadors següents: 

 

Seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat Segura” i objectius 2012. Grau de 

compliment a 2011. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Grau de compliment a 2011 del seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat Segura”. 

Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El compliment general ha estat del 72,2%, i bastant intens en el cas de les 

mesures de prevenció: s’han tractat els punts de concentració d’accidents, 

s’han realitzat campanyes de prevenció, controls d’alcoholèmia i accions de 

pacificació del trànsit. Cal millorar en els controls de velocitat per tal de 

reduir la velocitat del vehicle privat, i estudiar solucions per tal de reduir la 

ràtio d’accidents mortals per trajecte (veh*km) i l’accidentalitat ciclista. 

MOBILITAT SEGURA 2006 2010 2011
Objectiu 

2012
% compl.

1 Longitud de la xarxa viària 1.320 1.327 1.342 1.300 1%

2 Pac ificac ió del trànsit 53% 56,1% 56,1% 56% 100%

3 Carrers amb voreres d'amplada inferior a 1m 44.510 --- --- 40.000

4 Interseccions semaforitzades 1.621 1.713 1.721 1.750 78%

5 Rotondes --- --- 1%

6 Agents de polic ia/10.000 habitants 16,0 17,6 17,6 16,0 100%

7 Controls alcoholèmia/1.000 habitants 50,0 70,5 70,5 70,0 100%

8 Controls de veloc itat/1.000 habitants 182 80 80 200 1%

9 Denúncies per infracc ions en moviment (s/total denúncies) 202.472 302.173 280.062 210.000 100%

10 Recaptació de sanc ions (s/total sancions imposades) 50,3% 54,7% 54,7% 90% 11%

11 Accidents amb víctimes/1.000 habitants 6,0 5,1 4,9 3,0 36%

12 Accidents amb víctimes / veh*km 836 644 603 627 100%

13 Accidents amb víctimes vianants i c ic listes 1.947 1.532 1.674 1.558 70%

14 Accidents amb víctimes c ic listes 386 414 523 350 1%

15 Accidents amb víctimes amb V2RM 6.748 6.722 5.997 6.500 100%

16 Morts en acc idents de trànsit 49 39 31 36 100%

17 Morts en accident de trànsit/1.000 habitants 0,03 0,02 0,02 0,02 100%

18 Morts en accident de trànsit/veh*km 0,34 0,30 0,24 0,03 32%

19 Atropellats/1000 habitants 0,90 0,71 0,73 0,70 85%

20 S'han dut a terme campanyes de prevenció? si (núm.) Sí Sí 100%

21 S'han dut a terme acc ions d'educació i formac ió viària? si (núm.) Sí Sí 100%

22 Nombre de PCA tractats per millorar la seguretat viària/any 39 39 100%

23 Nombre de TCA tractats per millorar la seguretat viària/any 0 0 100%

24 Veloc itat de c irculac ió dels vehic les privats (automòbils) 20,9 21,8 20,6 1,4%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Longitud de la xarxa viària 
Pacificació del trànsit

Carrers amb voreres d'amplada inferior a 1m
Interseccions semaforitzades

Rotondes
Agents de policia/10.000 habitants

Controls alcoholèmia/1.000 habitants
Controls de velocitat/1.000 habitants

Denúncies per infraccions en moviment (s/total …
Recaptació de sancions (s/total sancions imposades)

Accidents amb víctimes/1.000 habitants
Accidents amb víctimes / veh*km

Accidents amb víctimes vianants i ciclistes
Accidents amb víctimes ciclistes

Accidents amb víctimes amb V2RM
Morts en accidents de trànsit

Morts en accident de trànsit/1.000 habitants
Morts en accident de trànsit/veh*km

Atropellats/1000 habitants
S'han dut a terme campanyes de prevenció?

S'han dut a terme accions d'educació i formació …
Nombre de PCA tractats per millorar la seguretat …
Nombre de TCA tractats per millorar la seguretat …

Velocitat de circulació dels vehicles privats …
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Mobilitat sostenible 

El punt de partida d’aquest bloc passa per la reducció de les necessitats de 

mobilitat, especialment la motoritzada, fomentant amb la reducció 

d’emissions i de soroll el respecte per l’entorn. Alhora es planteja un ús 

racional dels recursos energètics i el foment de les energies renovables, 

afavorint especialment els modes més tous. Els objectius plantejats per l’any 

2012 en aquesta línia s’han mesurat amb els indicadors següents: 

 

Seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat Sostenible” i objectius 2012. Grau de 

compliment a 2011. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Grau de compliment a 2011 del seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat 

Sostenible”. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

En aquest cas el compliment general ha estat menor, del 60% per l’any 2011, 

i s’ha centrat especialment en la reducció del consum energètic i la 

contaminació atmosfèrica, a més (o a conseqüència) d’una menor ocupació 

de la xarxa viària, que ha portat a una reducció en les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. Segurament en aquests resultats haurà influït en certa 

mesura la reducció de l’ús del vehicle privat deguda a la crisi econòmica.   

D’una altra banda els nivells de soroll de la ciutat encara estan per sobre 

dels objectius que es van marcar, i és un dels temes pendents pel proper 

PMU.  

Pel que fa al transport públic col·lectiu, el nombre de passatgers va 

augmentant poc a poc però no al ritme que s’esperava a l’inici del període 

de vigència de l’anterior PMU, potser influït amb la reducció de les 

MOBILITAT SOSTENIBLE 2006 2010 2011
Objectiu 

2012
% compl.

25 Passatgers en transport públic/any/habitants 559 562 579 904 5,9%

26 Consum energètic 256 218 217 219 100,0%

27 Antiguitat del parc  mòbil de la flota d'autobusos urbans 6,67 6,12 6,79 6,00 1,0%

28 Emissions contaminants: gasos efecte hivernac le 1,37 1,21 1,20 1,20 94,1%

29 Emissions contaminants: soroll 52% 55% 55% 15% 1,0%

30
Superac ions anuals dels nivells límit de NOx, SOx, O3, 

partícules sòlides i CO
45-77 23 23

sg 

normativa
100,0%

31 Percentatge de la flota munic ipal que utilitza biocarburants. >5% 35% 47,9% 100% 45,2%

32 Ocupació de la xarxa viària 10.504 10.094 9.562 10.179 100,0%

33 Usuaris de TPI - 34.585 37.288 40.000 93,2%

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Passatgers en transport públic/any/habitants

Consum energètic

Antiguitat del parc mòbil de la flota d'autobusos …

Emissions contaminants: gasos efecte hivernacle

Emissions contaminants: soroll

Superacions anuals dels nivells límit de NOx, SOx, …

Percentatge de la flota municipal que utilitza …

Ocupació de la xarxa viària

Usuaris de TPI
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necessitats de mobilitat que ha portat la crisi. Caldrà veure com respon 

l’indicador amb les noves propostes que s’estan portant a terme a la ciutat, 

com ara la xarxa ortogonal d’autobusos, que s’integrarà en aquest nou PMU. 

L’antiguitat de la flota d’autobusos està lleugerament per sobre dels 6 anys 

de mitjana que es marcava com a objectiu en el PMU. Tot i així està 

considerada la més neta d’Europa.    

El nombre d’usuaris que fan servir a diari el transport públic individual 

(bicing) evoluciona a bon ritme, i tot fa preveure que s’arribarà als 40.000 

usuaris diaris promig el 2012.   

L’ús de biocarburants a la flota municipal no arriba als objectius marcats ni 

es preveu que hi arribi, doncs s’ha optat per altres fonts energètiques amb 

índexs d’emissió de contaminants a nivell local, especialment de NOx, més 

baixos, com ara el gas natural o l’electricitat (vehicles híbrids o elèctrics).    

 

Mobilitat equitativa 

Les actuacions que es van plantejar en aquest bloc tenien com a principi la 

mobilitat democràtica o les mateixes oportunitats de desplaçament per a 

totes les persones, basant-se en el dret a la mobilitat i la llibertat de 

moviment. El foment de la convivència i dels usos alternatius de la via 

pública també formen part d’aquest bloc. L’avaluació del seguiment dels 

indicadors que mesuren el compliment d’aquests principis es resumeix en la 

taula i gràfic següents: 

 
Seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat Equitativa” i objectius 2012. Grau de 

compliment a 2011. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

MOBILITAT EQUITATIVA 2006 2010 2011
Objectiu 

2012
% compl.

34 Xarxa per a bic ic letes respecte la xarxa viària total 9,7% 28,1% 40,9% 33,0% 100,0%

35 Xarxa per a bic ic letes per habitant 79 219 221 195 100,0%

36 Nombre d'aparcaments per a bic ic letes a la via pública 7.696 21.387 21.673 25.000 80,8%

37 Adaptac ió a PMR de les estac ions de transport públic 54,0% 78,2% 83,0% 100% 63,0%

38 % estac ions amb itinerari adaptat 84% 89,0% 100% 89,0%

39 Adaptac ió a PMR del parc  mòbil de tr. públic  de superfíc ie 93% 100% 100% 100% 100,0%

40 Quota transport intramunic ipal en bic ic leta 0,74% 1,99% 2,19% 2,00% 100,0%

41 Quota transport intramunic ipal a peu i bic ic leta 47,2% 47,46% 48,24% 49,9% 38,5%

42 Quota transport públic  intramunic ipal 30,3% 34,20% 34,00% 34% 100,0%

43 Quota transport públic  intermunic ipal 45,8% 49,33% 50,36% 47,8% 100,0%

44 Quota vehic le privat intramunic ipal 23,1% 18,35% 17,76% 22,4% 100,0%

45 Quota vehic le privat intermunic ipal 52,2% 43,41% 42,36% 50,2% 100,0%

46 Localitzac ió de l'aparcament 74% 76,90% 81,0% 78% 100,0%

47 Places d'aparcament a la calçada 193.103 185.630 141.719 193.103 1,0%

48 Places d'aparcament calçada i fora calçada 783.651 804.070 789.713 925.270 4,3%

49 Poblac ió amb cobertura de TP de superfíc ie (autobús) 96% 99% 99% 99% 100,0%

50 Poblac ió amb cobertura de TP ferroviari 86% 91% 91% 90% 100,0%

51 Poblac ió amb integrac ió tarifària 100% 100% 100% 100% 100,0%

52 Interval mitjà de pas per mode 1,0%

53 Intèrval mitjà de pas per mode en hora punta (7:00-9:00) 1,0%
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Grau de compliment a 2011 del seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat 

Equitativa”. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El compliment general és, l’any 2011, del 74%, essent dels quatre el bloc 

més consolidat. S’ha arribat als objectius previstos en les quotes de 

repartiment modal plantejades (llevat la intramunicipal en modes no 

motoritzats), l’adaptació del transport públic a PMR, la cobertura de la 

població en transport públic i la integració tarifària, així com en l’extensió 

prevista de la xarxa per a bicicletes.  

S’ha eliminat més places d’aparcament en calçada que les que es preveien 

en un primer moment, fet que mostra un resultat negatiu de l’indicador però 

alhora un fons probablement positiu pel que fa al guany de qualitat de 

l’espai públic, en el sentit que aquest espai haurà estat a favor de l’extensió 

de la xarxa de bicicletes o de l’ampliació de voreres a la ciutat. 

Encara cal treballar per millorar la freqüència de pas fins els objectius 

plantejats per al 2012 en alguns modes de transport públic, especialment pel 

que fa al bus i al metro. D’altres com el Trambaix sí que evolucionen molt 

favorablement. 

 

Mobilitat eficient 

Aquest bloc entén la mobilitat com a part integrant del procés productiu, 

que contribueix al dinamisme econòmic de l’àrea metropolitana. En aquest 

sentit es planteja promoure una mobilitat més fluida i sense congestió, 

reduint els temps de desplaçament i els costos generalitzats. El seguiment de 

les actuacions plantejades en aquest bloc pel PMU 2006-2012 s’avalua 

mitjançant els indicadors següents: 

 

 
Seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat Eficient” i objectius 2012. Grau de 

compliment a 2011. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
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MOBILITAT EFICIENT 2006 2010 2011
Objectiu 

2012
% compl.

54 Ocupac ió mitjana per vehic le 1,14 1,23 1,25 1,20 100,0%

55 Espai al viari per a la distribuc ió urbana de mercaderies 33% --- --- 20%

56 Demanda de mobilitat de la poblac ió i creixement econòmic 103,61 103,61

57 Veloc itat comerc ial del transport públic  urbà de superfíc ie 15,50 15,38 15,16 17,30 1,0%

58 Costos externs de la mobilitat   1.552.103.218      1.552.103.218   
Calcul: 

metod. PMU

59 Rati cotxes/motos de les places d'aparcament en calçada 5,01 2,88 2,62 4,00 100,0%

60 Índex de Motoritzac ió de Barcelona 391 366 367 380 100,0%

61 Rati veloc itat promig veh. privat/tr. públic  de superfíc ie 1,76 1,73 100,0%

62 % de motoc ic letes respecte del parc  de vehic les 27,2% 29,60% 30,30% 45% 17,4%
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Per aquest bloc el compliment general és del 69,7%. S’ha reduït l’índex de 

motorització de la ciutat  fins i tot més del plantejat amb l’objectiu 2012, i 

el rati d’ocupació mitjana per vehicle ha pujat fins l’1,25 (quan l’objectiu 

que es plantejava era de l’1,20). Algunes mesures de dissuasió de l’ús del 

vehicle privat, com ara la regulació de l’aparcament en calçada o la reducció 

del nombre de places, així com la situació de crisi econòmica del país, han 

pogut influenciar en l’obtenció d’aquests resultats.  

La velocitat comercial del transport públic de superfície, però, no arriba als 

nivells objectiu i seria un punt a reforçar en el proper PMU. Actualment 

s’està duent a terme part de la implantació de la  Nova Xarxa Bus de 

l’Ajuntament de Barcelona que ajudarà enormement a assolir aquest 

objectiu. 

Tampoc s’arriba a consolidar la motocicleta tant com s’esperava en relació 

al parc total de vehicles, tot i que va evolucionant cap a aquest objectiu a 

un ritme més lent.  

 
Grau de compliment a 2011 del seguiment dels Indicadors del Pla per al bloc “Mobilitat 

Eficient”. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Evolució d’altres indicadors 

 
Seguiment dels Indicadors del Pla per a altres indicadors proposats, i objectius 2012. Grau de 

compliment a 2011. Font: Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Altres indicadors sobre els quals el PMU no hi té cap incidència, com ara el 

preu del barril del petroli o l’evolució del PIB, però que poden 

contextualitzar el període d’anàlisi del Pla, mostren un encariment total dels 

combustibles fòssils i un PIB que, tot i l’evolució favorable entre el 2006 i el 

2011, ha caigut lleugerament el darrer any (i no arriba als nivells esperats 

pel 2012). L’autocontenció en els desplaçaments quotidians va en augment 

progressiu però lent, quedant-se ben lluny de l’objectiu marcat del 86,9% de 

la població.  
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ALTRES 2006 2010 2011
Objectiu 

2012
% compl.

63 Nivell d’autocontenció en els desplaçaments quotidians 61,8% 63,4% 63,8% 86,9% 8,0%

64 Evoluc ió del PIB 19,4% 22,88% 22,83% 30,6% 30,8%

65 Evoluc ió del preu de barril de petroli de referència (Brent) 60 
286,87% 

(67,97€)

363,09%  

(86,03€)
60 
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III. Proposta 

 

En aquest bloc es presenten les mesures que es realitzaran per tal d’assolir els 

objectius bàsics del PMU i el nou model de mobilitat corresponent al 2018.   

 

Inclou en primer terme un anàlisi de l'evolució de la mobilitat i de les seves 

conseqüències l’any 2018 per als diferents escenaris que s’han considerat (entre 

ells el tendencial, que preveu el compliment de les accions que ja estan previstes 

pels diferents agents implicats en matèria de mobilitat sense incloure accions 

addicionals).  

 

Es descriu posteriorment el model de mobilitat de l’escenari triat, el context en què 

es planteja (superilles, smart city, etc.) i com s’ajusta als objectius que estableix el 

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

 

A continuació es presenta la proposta en cadascun dels àmbits de la mobilitat 

considerats, així com les conseqüències ambientals derivades de la mobilitat en 

aquest escenari triat.  

 

Per acabar s’inclou el Programa d’Actuació per àmbits de mobilitat i el Pla de 

Seguiment, amb els indicadors que permetran avaluar el compliment dels objectius 

que marca el PMU. El Pla de mobilitat urbana és un document estratègic on es 

determina el model de mobilitat desitjable per a la ciutat de Barcelona al 2018. 

El objectius principals del PMU son la millora de la seguretat viària, el compliment 

de paràmetres  ambientals, l’equitat en el transport públic en superfície i l’eficiència 

de la distribució urbana de mercaderies. Tot això en el marc d’un nou concepte d’ 

usos i pacificació de la via pública. 

Pel compliment dels objectius indicats es proposen 67 actuacions, amb nivells 

diferents de concreció en funció de l’àmbit i el resultat desitjat. També es 

defineixen indicadors de seguiment i compliment dels objectius previstos. 

El compromís del PMU és aconseguir els objectius i l’escenari del 2018, 

independentment del context socioeconòmic i les diferents condicions de contorn 

que  puguin condicionar-lo.  

 Per aquest motiu,  es desvincula del compromís el procés a seguir i es fa èmfasi 

en els objectius a complir. La Corporació Municipal podrà dirigir en cada moment 

les polítiques municipals prioritzant les actuacions més eficients en cada cas 

(explicitats o no al PMU). 

Anualment i mitjançant l’Observatori de la mobilitat es fa i es  farà balanç dels 

indicadors de seguiment  i  compliment d’objectius del PMU, tant de forma 

quantitativa com qualitativa; per tal de reaccionar i esbiaixar  possibles canvis. 

En darrer terme s’exposa la memòria participativa que recull detalladament el 

procés de participació de la ciutadania que s’ha dut a terme al llarg del procés 

d’elaboració d’aquest document. 
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1. Anàlisi d’alternatives 

1.1. Definició d’escenaris 

A partir de l’escenari Actual E0 (2011) es plantegen 3 escenaris 

alternatius. 

 

 
Anàlisi d’alternatives del PMU 

E_S1 (Superilles): Escenari d’implantació de Superilles i de la nova xarxa 

ortogonal d’autobús, sense empitjorar el nivell de servei de trànsit. Per 

tal de mantenir el nivell de servei, cal que la mobilitat en vehicle privat 

es redueixi en un 13% (càlcul segons models de simulació de trànsit que 

es presentaran més endavant). 

 

E_S2 (Superilles i qualitat de l’aire): Escenari anterior on, a més, 

s’exigeix el compliment de la normativa europea de qualitat de l’aire per 

a totes les estacions de mesura de la ciutat. Aquest escenari és més 

restrictiu que l’anterior ja que caldria reduir la mobilitat en vehicle 

privat en un 30% (càlcul segons models de simulació de trànsit i segons 

models de simulació de qualitat de l’aire). El nivell de servei de trànsit 

no empitjora respecte l’actual. 

 

ESCENARI CONSENSUAT PER AL PMU 2013-2018 

E_S3 (Superilles i qualitat de l’aire amb canvi tecnològic): Escenari 

anterior on, a més, es tenen en compte els avanços en la tecnologia dels 

vehicles, que fa que cada cop contaminin menys (petició específica del 

Pacte per la Mobilitat). Si s’incorpora aquest canvi tecnològic en el parc 

de vehicles de 2018, aleshores només cal una reducció de la mobilitat en 

vehicle privat del 21% respecte la situació actual per tal que totes les 

estacions compleixin la normativa europea. El nivell de servei de trànsit 

no empitjora respecte l’actual. 

 

ESCENARI PMU
Actual 
(2011)

E_S1:
Superilles  + TP +
Sense empitjorar 
nivell de servei
 ‐13% VP

E_S2:
E_S1 +

Compliment 
normativa 

ambiental UE
 ‐30% VP

E_S3:
E_S2 +

Canvi tecnològic
 ‐21% VP
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1.2. Escenari actual 2011 i actualització de dades a 2013 

Les dades de partida que es van agafar per l’escenari E0_Actual 

corresponen a l’any 2011. A continuació s’incorporen les últimes dades 

de mobilitat disponibles (fins al 2013). 

 

 
 

 
 

E0_ACTUAL E_S1 E_S2 E_S3 (ESC. PMU)
(2011) (SUPERILLES) (SUPERILLES I 

QUALITAT DE L'AIRE)
(SUPERILLES I

QUALITAT DE L'AIRE
AMB CANVI TECNOLÒGIC)

Superilles   
Transport públic   
Sense empitjorar nivell de servei    
Compliment normativa ambiental UE  
Canvi tecnològic 

Reducció mobilitat vehicle privat 0% 13% 30% 21%
Repartiment modal vehicle privat 26,66% 23,19% 18,61% 21,06%
Desplaçaments en vehicle privat 2.088.348 1.816.863 1.461.844 1.649.795
Reducció desplaçaments respecte E0 0 271.485 626.504 438.553
Reducció vehicles respecte E0 0 217.188 501.204 350.842

ESCENARIS DEL PMU

26,66%
23,19%

18,61%
21,06%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

E0_ACTUAL E_S1 E_S2 E_S3 (ESC. PMU)

Repartiment modal del vehicle privat

Mantenirnivell 
de servei

Compliment normativa 
ambiental UE

sense canvi tecnològic
Mantenir nivell de servei

‐13%
‐30% ‐21%

Repartiment 
modal VP actual

Compliment normativa 
ambiental UE

amb canvi tecnològic
Mantenir nivell de servei

ESCENARI
ESCENARI 

PARTIDA PMU
ANY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TP 3.148.519 3.146.085 3.072.831 3.099.286 3.126.796 3.011.000 3.012.000
VP 2.308.337 2.227.403 2.156.460 2.146.537 2.088.348 2.057.000 2.028.000
A PEU 2.400.266 2.368.561 2.396.983 2.447.050 2.500.200 2.518.000 2.496.000
BICICLETA 86.406 108.924 102.824 106.521 118.151 124.000 127.000
TOTAL 7.943.528 7.850.973 7.729.098 7.799.394 7.833.495 7.710.000 7.663.000

ETAPES TOTALS

ESCENARI
ESCENARI 

PARTIDA PMU
ANY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TP 39,64% 40,07% 39,76% 39,74% 39,92% 39,05% 39,31%
VP 29,06% 28,37% 27,90% 27,52% 26,66% 26,68% 26,46%
A PEU 30,22% 30,17% 31,01% 31,37% 31,92% 32,66% 32,57%
BICICLETA 1,09% 1,39% 1,33% 1,37% 1,51% 1,61% 1,66%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

REPARTIMENT MODAL (%). ETAPES TOTALS
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Aquestes noves dades fins a 2013 mostren: 

 Disminució del vehicle privat 

 Disminució més erràtica del transport públic 

 Augment - estabilitat del a peu 

 Augment de la bicicleta 

 

39,64%

29,06%

30,22%

1,09%

2007

39,92%

26,66%

31,92%

1,51%

2011

39,31%

26,46%

32,57%

1,66%

2013

TP

VP

A PEU

BICICLETA

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ETAPES DE DESPLAÇAMENT
SEGONS MODES DE TRANSPORT

TP

VP

A PEU

BICICLETA



280 

 

 

3.000.000

3.020.000

3.040.000

3.060.000

3.080.000

3.100.000

3.120.000

3.140.000

3.160.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TP

TP

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VP

VP

2.360.000

2.380.000

2.400.000

2.420.000

2.440.000

2.460.000

2.480.000

2.500.000

2.520.000

2.540.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A PEU

A PEU

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BICICLETA

BICICLETA



281 

 

1.3. Evolució de l’escenari actual 2011 i tendencial 2018 

El càlcul de l’escenari tendencial es fa complicat degut a la gran 

incertesa en quant a l’evolució de la crisis i de la situació econòmica. A 

continuació es calculen 3 possibles tendències per al 2018: 

 

 T1: Extrapolació a 2018 de la tendència 2007-2011 

 T2: Extrapolació a 2018 de la tendència 2007-2013 

 T3: Extrapolació a 2018 de la tendència 2011-2013 

 

 

 
 

Donat que l’escenari de partida del PMU és el 2011, l’escenari 

tendencial escollit és el T1 (extrapolació a 2018 de la tendència 2007-

2011). De totes formes, aquestes tendències, com s’ha dit, depenen en 

forta mesura de com evolucioni la situació de crisis actual, i es mostren a 

títol merament informatiu. 

T1 2007 2011 2018

T2 2007 2013 2018

T3 20132011 2018

ESCENARI
ESCENARI 

PARTIDA PMU
TENDENCIAL 1

2007‐2011 ‐‐> 2018
TENDENCIAL 2

2007‐2013 ‐‐> 2018
TENDENCIAL 3

2011‐2013 ‐‐> 2018
ANY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2018 2018
TP 3.148.519 3.146.085 3.072.831 3.099.286 3.126.796 3.011.000 3.012.000 3.088.781 2.898.234 2.725.010
VP 2.308.337 2.227.403 2.156.460 2.146.537 2.088.348 2.057.000 2.028.000 1.703.367 1.794.386 1.877.130
A PEU 2.400.266 2.368.561 2.396.983 2.447.050 2.500.200 2.518.000 2.496.000 2.675.085 2.575.778 2.485.500
BICICLETA 86.406 108.924 102.824 106.521 118.151 124.000 127.000 173.705 160.828 149.123
TOTAL 7.943.528 7.850.973 7.729.098 7.799.394 7.833.495 7.710.000 7.663.000 7.640.937 7.429.227 7.236.763

ETAPES TOTALS

ESCENARI
ESCENARI 

PARTIDA PMU
TENDENCIAL 1

2007‐2011 ‐‐> 2018
TENDENCIAL 2

2007‐2013 ‐‐> 2018
TENDENCIAL 3

2011‐2013 ‐‐> 2018
ANY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2018 2018
TP 39,64% 40,07% 39,76% 39,74% 39,92% 39,05% 39,31% 40,42% 39,01% 37,66%
VP 29,06% 28,37% 27,90% 27,52% 26,66% 26,68% 26,46% 22,29% 24,15% 25,94%
A PEU 30,22% 30,17% 31,01% 31,37% 31,92% 32,66% 32,57% 35,01% 34,67% 34,35%
BICICLETA 1,09% 1,39% 1,33% 1,37% 1,51% 1,61% 1,66% 2,27% 2,16% 2,06%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

REPARTIMENT MODAL (%). ETAPES TOTALS
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En funció del tendencial agafat, es troben els següents valors de 

repartiment modal: 

 Transport públic: del 39,92% el 2011, a 37,66% - 40,42% el 2018 

 Vehicle privat: del 26,66% el 2011, a 22,29% - 25,94% el 2018 

 A peu: del 31,92% el 2011, a 34,35% - 35,01% el 2018 

 Bicicleta: del 1,51% el 2011, a 2,06% - 2,27% el 2011 
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En el cas del transport públic, el a peu i la bicicleta, el valor del T1 és 

més gran que el del T2 i T3. Això vol dir que la previsió inicial era que 

creixés més que el que després han demostrat les dades 2013. És a dir, el 

seu creixement s’està desaccelerant. En el cas del vehicle privat, el valor 

de T1 és més petit que T2 i T3. Això vol dir que el seu descens s’està 

desaccelerant. 

 

De totes formes, això són tendències actuals fruit d’una situació de crisis 

actual que no sabem com evolucionarà. Com mostra la següent imatge, 

en el cas del vehicle privat, per exemple, tot i que la tendència és 

clarament a la baixa, no podem descartar que la situació econòmica 

millori de forma dramàtica i la corba canviï la seva tendència. 

 

Podria només el tendencial assolir els objectius del PMU? 

 

La següent taula mostra les etapes de desplaçament privat per al 

E0_Situació actual (2011), per les diferents alternatives considerades 

E_S1, E_S2, E_S3, i pels 3 tendencials considerats T1, T2, T3. 

 

Els tendencials calculats T1, T2, i T3 impliquen una reducció del 18%, 

14%, i 10% de la mobilitat en vehicle privat, que s’han de comparar a les 

alternatives del PMU. Les conclusions són 

 

 E_S1 (Superilles sense empitjorar el nivell de servei): Es necessita 

una reducció de la mobilitat en vehicle privat del 13%. Aquest 

valor s’assoleix amb escreix en el tendencial T1 (-18%) i també 

en el T2 (-14%), però no s’assoleix per poc en l’escenari T3 (-

10%). 

 E_S3 (Superilles i qualitat de l’aire amb canvi tecnològic): Es 

necessita una reducció de la mobilitat en vehicle privat del 21%. 

Aquest valor no s’assoleix en cap de les tres hipòtesis, però per 

poc en el tendencial T1 (-18%). 

 E_S2 (Superilles i qualitat de l’aire sense canvi tecnològic): Es 

necessita una reducció de la mobilitat en vehicle privat del 30%. 

Aquest valor no s’assoleix en cap de les tres hipòtesis. 
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E0_ACTUAL E_S1 E_S2 E_S3 (ESC. PMU) T1 T2 T3
(2011) (SUPERILLES) (SUPERILLES I 

QUALITAT DE L'AIRE)
(SUPERILLES I

QUALITAT DE L'AIRE
AMB CANVI TECNOLÒGIC)

TENDENCIAL 1
2007‐2011 ‐‐> 2018

TENDENCIAL 2
2007‐2013 ‐‐> 2018

TENDENCIAL 3
2011‐2013 ‐‐> 2018

Reducció mobilitat VP 0% 13% 30% 21% 18% 14% 10%
Desplaçaments en VP 2.088.348 1.816.863 1.461.844 1.649.795 1.703.367 1.794.386 1.877.130

ESCENARIS DEL PMU I TENDENCIAL
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2. Escenari PMU 

2.1. El model de mobilitat 

El model de mobilitat que defineix el PMU es basa en els següents punts 

estratègics d’actuació: 

 

 Potenciació del vianant: Implantació de Superilles. 

 Potenciació del transport públic: Implantació de la nova xarxa 

ortogonal d’autobús. 

 Potenciació de la mobilitat en bicicleta: Ampliació i 

interconnexió de la xarxa de carrils bici i millora de la seguretat 

en l’aparcament. Potenciació de la bicicleta elèctrica. 

 Incorporació de les millores tecnològiques en l’automoció. 

 Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), 

i dels conceptes de Smart City en tots els aspectes de la 

mobilitat per augmentar la eficiència en l’ocupació de l’espai 

públic i les millores ambientals. 

 Gestió de la distribució urbana de mercaderies (DUM) en el nou 

model de ciutat i d’espai públic (microplataformes logístiques, 

etc.). 

 Reordenació i nova gestió de l’aparcament. 

 Reducció de l’accidentalitat. 

 Reducció de la contaminació atmosfèrica: Compliment dels 

paràmetres de qualitat de l’aire de la UE. 

 

En base a aquest model de mobilitat, s’han definit 3 escenaris alternatius 

(E_S1, E_S2, i E_S3) definits en l’apartat anterior. 

 

 
 

L’escenari consensuat per al PMU 2013-2018 és el E_S3: Superilles i 

qualitat de l’aire amb canvi tecnològic. Aquest escenari ve 

caracteritzat pels següents punts principals: 

 

1. Compliment dels paràmetres normatius de qualitat ambiental 

de la UE: Cap estació sobrepassa els límits normatius que 

estableix la UE. 

E0_ACTUAL E_S1 E_S2 E_S3 (ESC. PMU)
(2011) (SUPERILLES) (SUPERILLES I 

QUALITAT DE L'AIRE)
(SUPERILLES I

QUALITAT DE L'AIRE
AMB CANVI TECNOLÒGIC)

Superilles   
Transport públic   
Sense empitjorar nivell de servei    
Compliment normativa ambiental UE  
Canvi tecnològic 

Reducció mobilitat vehicle privat 0% 13% 30% 21%
Repartiment modal vehicle privat 26,66% 23,19% 18,61% 21,06%
Desplaçaments en vehicle privat 2.088.348 1.816.863 1.461.844 1.649.795
Reducció desplaçaments respecte E0 0 271.485 626.504 438.553
Reducció vehicles respecte E0 0 217.188 501.204 350.842

ESCENARIS DEL PMU
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2. Millora del transport públic urbà i interurbà: Implantació de la 

nova xarxa ortogonal d’autobús. 

3. Sense empitjorar el nivell de servei de trànsit: Els indicadors 

de trànsit que surten per aquest escenari (2018) (velocitat mitja 

en Xarxa Bàsica, índex de saturació, etc.) no empitjoren respecte 

la situació actual (2011). 

4. Canvi tecnològic: Canvi de tecnologia dels vehicles per al 2018. 

5. Superilles: Ampliació i millora de l’espai dedicat a vianants i 

restricció del trànsit de pas a l’interior de les Superilles. 

 

Per tal d’avaluar la viabilitat d’aquest escenari s’han utilitzat els 

següents models de simulació: 

 

 Model de simulació de trànsit 

 Model de repartiment modal 

 Model de qualitat de l’aire 

 

En base a aquests models, s’obté que caldria reduir la demanda en 

vehicle privat en un 21% respecte la situació actual. El repartiment 

modal del vehicle privat passa del 26,66% el 2011 al 21,06% el 2018. 

 

Les variacions d’etapes de desplaçament per cada mode de transport són 

les següents: 

 Transport públic: +3,5% (increment de 109.438 etapes de 

desplaçament) 

 Vehicle privat: -21% (disminució de 438.553 etapes de 

desplaçament o de 350.842 vehicles a Barcelona) 

 A peu: +10% (increment de 250.020 etapes), per millores en 

les condicions d’habitabilitat i de seguretat dels carrers. 

 Bicicleta: +67% (increment de 79.161 etapes) 

 

 
 

ESCENARI
ESCENARI 

PARTIDA PMU
ESCENARI
FINAL PMU

INCREMENT
[%]

INCREMENT
[ETAPES]

INCREMENT 
VEHICLES

ANY 2011 2018 2011‐PMU 2018 2011‐PMU 2018 2011‐PMU 2018
TP 3.126.796 3.236.234 3,5% 109.438
VP 2.088.348 1.649.795 ‐21,0% ‐438.553 ‐350.842
A PEU 2.500.200 2.750.220 10,0% 250.020
BICICLETA 118.151 197.312 67,0% 79.161
TOTAL 7.833.495 7.833.561

ETAPES TOTALS
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ESCENARI
ESCENARI 

PARTIDA PMU
ESCENARI
FINAL PMU

2011 2018
TP 39,92% 41,31%
VP 26,66% 21,06%
A PEU 31,92% 35,11%
BICICLETA 1,51% 2,52%
TOTAL 100,00% 100,00%
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2.2. Les superilles i la nova configuració de la ciutat 

La superilla es concep com una unitat d’organització urbana, a partir de 

la qual es vertebren un seguit d’estratègies de transformació cap a un 

nou model urbà, on la reorganització de la mobilitat i de l’espai públic 

representa el primer pas. 

 

 

Els objectius estratègics que caracteritzen la proposta d’implantació es 

resumeixen en els següents sis punts: 

 

Objectiu 1. Revitalització de l’espai públic 

Increment de l’espai pacificat amb prioritat per als vianants. 

Promoció de nous usos a l’espai públic que fomentin la connexió entre els 

principals elements atractors. 

Millora de les variables d’habitabilitat (ergonòmiques, d’atracció i de 

confort).  

 

Objectiu 2. Augment de la complexitat urbana i la cohesió social 

Promoció de l’emprenedoria a la ciutat i inserció de noves activitats en 

el teixit urbà. 

Increment del nombre de desplaçaments a peu. 

Dotació adequada dels equipaments de proximitat bàsics. 

Foment d’activitats veïnals. 

 

Objectiu 3. Mobilitat més sostenible 

Integració de les noves xarxes d’autobús i de bicicleta. 

Foment dels desplaçaments en bicicleta de forma segura i amb 

continuïtat. 

Reorganització de la distribució urbana de mercaderies per reduir 

l’ocupació d’espai públic i evitar la congestió de la xarxa bàsica. 

Reorganització de l’aparcament en calçada com a estratègia per a 

l’alliberament de l’espai públic. 

Disminució de les emissions de GEH a l’atmosfera. 

Reducció del soroll. 

 

Objectiu 4. Foment de la biodiversitat i el verd urbà 

Millora de les condicions de l’arbrat viari i creació de microhàbitats per a 

l’atracció de l’avifauna. 

Augment de la xarxa verda a través de la promoció de nous espais verds 

comunitaris.  

 

Objectiu 5. Metabolisme urbà més autosuficient 

Reducció del consum d’energia a través de la millora de l’enllumenat 

públic i la rehabilitació energètica d’edificis. 

Producció d’energia solar in situ. 

Reducció de la demanda d’aigua potable i reutilització d’aigües grises i 

pluvials. 
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Objectiu 6. Integració dels processos de governança 

Previsió de la participació ciutadana en el procés de definició dels 

projectes urbans. 

Garantir els mecanismes que permetin una correcta informació als 

ciutadans respecte al projecte. 

Habilitació dels canals de participació necessaris per assegurar la 

capacitat d’influència dels ciutadans en el projecte de superilles. 

 

Com a criteri general, els carrers interiors d’una Superilla tipus són 

espais on la funció del dret de pas ha deixat de ser la funció predominant 

del carrer, i l’espai públic assumeix altres funcions com ara d’espai de 

joc, d’estada, d’intercanvi, d’oci, etc. És en aquest sentit que en els 

espais interiors que demanen aquestes noves funcions es fa necessària la 

limitació de la velocitat del vehicle privat a un màxim de 10 km/h, 

velocitat que no entra en conflicte amb la resta d’usos existents i que 

permet un temps de reacció prudencial per part dels conductors.   

 

No obstant hi ha certes àrees de la ciutat en què, ja sigui per la baixa 

densitat d’habitatges o d’activitats en planta baixa, els nivells de 

pendent o en definitiva la baixa intensitat d’ús per part del ciutadà a 

peu, la funció bàsica dels seus carrers interiors continuï sent la del dret 

de pas per sobre els altres drets d’ús de l’espai públic. És en aquests 

casos en els quals el plantejament de pacificació dels carrers interiors ha 

de ser el de la limitació de la velocitat a un màxim de 30 km/h. En 

aquests carrers no es planteja com a criteri general el canvi de la 

configuració dels carrers interiors de la superilla en plataforma única, 

doncs la funció principal del carrer continuarà sent el dret de pas, tot i 

que amb certa limitació de velocitat.     

 

Com a criteri general, es plantegen doncs dues tipologies principals de 

carrers interiors en la proposta final: 

- Carrers Zona 30, que prioritzen el dret de pas, i poden mantenir 

la seva estructura preexistent de vorera i calçada (a 2 nivells) 

- Carrers Zona 10 (Superilla tipus), que prioritzen altres usos i 

funcions de l’espai públic, i que en general solen modificar la 

seva morfologia cap a plataforma única (a un nivell). 

  

La proposta d’implantació s’executarà en diferents fases a mode de 

seqüència lògica, incidint en un inici sobre els aspectes més funcionals de 

la proposta (pacificació del trànsit, reducció de la circulació del vehicle 

de pas, etc.) i en un darrer terme sobre la morfologia de l’espai 

(anivellament de carrers, etc.) en aquelles superilles que comptin amb 

carrers amb la suficient densitat poblacional i d’activitat que així ho 

requereixin. En aquest sentit és possible que per alguns casos es pugui 

passar de la situació actual a una Zona 30 i posteriorment, amb 

l’anivellament de carrers, acabar convertint-se en Zona 10. 
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L’aposta del present PMU per a l’any 2018 és la d’assolir una 

reorganització de la ciutat amb l’aplicació del total de superilles 

proposades a nivell funcional: xarxa primària de circulació de vehicles i 

de transport públic en superfície, i pacificació dels vials interiors, sense 

necessitat de dur a terme en aquest termini canvis morfològics 

significatius en la major part dels casos (possiblement en molts dels casos 

es quedin per al període 2013-2018 en Zones 30 de forma transitòria).  

 

 

 
Superilla tipus en la darrera fase d’implantació. Font: Elaboració pròpia 

 

2.3. Els efectes del PMU sobre la seguretat viària 

 

El Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 2013-2018 és un document 

diferenciat que forma part del PMU, en el qual es fa una diagnosi 

exhaustiva de l’accidentalitat a Barcelona. Es plantegen diverses 

mesures, on els col·lectius prioritaris són vianants, ciclistes, i motoristes, 

per assolir uns objectius concrets en la reducció del nombre de morts i 

ferits greus. En aquest apartat es vol ressaltar un conjunt de mesures que 

es consideren clau en la reducció de l’accidentalitat: 

 

1. Les Superilles com a element reductor de l’accidentalitat 

2. Gestió de les cruïlles a les vies bàsiques 

3. Actuacions específiques per a motocicletes 

 

Amb aquestes mesures es pretén assolir: 

- Reducció 30% morts, en coherència amb l’objectiu de la UE 

d’arribar al -50% el 2020 en relació al 2010. 

- Reducció del 20% de ferits greus, en l’objectiu d’arribar a un 

descens del 40% el 2020 en relació al 2010. 

 

1. Les Superilles com a element reductor de l’accidentalitat 

Les Superilles, com a nova cèl·lula urbana, defineixen un nou model de 

mobilitat i un nou model d’urbanisme per a la ciutat de Barcelona. Totes 
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dues vessants tenen un efecte positiu sobre la reducció de 

l’accidentalitat. 

 

 
 

Com a nou model de mobilitat, les Superilles aposten per una reducció 

de la mobilitat en vehicle privat vers altres modes més sostenibles 

(transport públic, bicicleta, vianant). Donat que hi ha una relació directa 

entre els desplaçaments (veh x km) en vehicle privat i el nombre 

d’accidents, es evident que la implantació de Superilles repercutirà en 

una reducció del nombre d’accidents. Pel que fa als ciclistes, cal 

argumentar que els accidents de ciclistes es deuen fonamentalment a la 

seva interacció amb el vehicle privat (menor mobilitat en vehicle privat 

 disminució interaccions), i que paral·lelament a la implantació de les 

Superilles, s’aposta per una infraestructura ciclista més extensa i millor 

connectada. 

 

Com a nou model d’urbanisme, les Superilles són zones de trànsit 

pacificat amb una velocitat de 10, 20, o 30 km/h a estudiar en cada cas. 

Una velocitat de circulació de 10 km/h va associada a una accidentalitat 

menor. Per una banda, el risc de col·lisió és menor: per a un determinat 

temps de reacció, a menor velocitat menor distància de frenada. Per 

altra banda, en cas de produir-se la col·lisió, la gravetat de l’accident és 

molt menor: A 30 km/h, el 5% dels vianants moren; a 48 km/h, el 45% 

dels vianants moren i el 50% resulten ferits; a 10km/h, el risc de mort del 

vianant és pràcticament inexistent. Per tant, a mesura que augmentin les 

Zones 10 (Z10) disminuiran en major mesura els accidents. A més, a 

aquesta velocitat les plataformes úniques deixen de ser un problema per 

als invidents. Per altra banda, aquesta velocitat fa compatible la majoria 

d’usos i funcions urbanes com el joc, el intercanvi, etc. 

 

Aquest segon punt ja ve reflectit en la mesura T-09 del PLSV: “Millora de 

la seguretat de la infraestructura per a vianants: pacificació del trànsit, 

nou model de zones 30, superilles i zones de concentració de risc”. 

 

 

 

 

SUPERILLES  I 
SEGURETAT VIÀRIA

NOU MODEL DE MOBILITAT

Reducció mobilitat en VP:
Reducció del nombre d’accidents

NOU MODEL D’URBANISME

Augment de zones pacificades  (Z10):
Reducció del nombre d’accidents

Reducció de la gravetat dels accidents
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La major part dels accidents estan vinculats a les cruïlles: 

 

 
 

En aquest nou model d’urbanisme fonamentat en Superilles es redueix de 

forma considerable el nombre de cruïlles conflictives: 

 

 Cruïlles interior de Superilla: Menor risc d’accident gràcies a 

cruïlles Z10. 

 Cruïlles xarxa bàsica – Superilla: Aquestes cruïlles disposen de 

vorera a nivell i d’una senyalització específica d’entrada a 

Superilla. Els vehicles que hi entrin han de reduir la velocitat 

forçosament. Aquestes cruïlles també tindran un semàfor a la via 

bàsica per tal que els vianants puguin creuar d’una Superilla a 

una altra amb total seguretat. La sincronització semafòrica de 
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cada cruïlla bàsica – Superilla dependrà de les cruïlles bàsica – 

bàsica i del nivell de trànsit i congestió, i s’estudiarà en cada cas 

per tal de fer el més eficient possible el trànsit a través de la via 

bàsica, tot garantint un mínim de temps de verd pel vianant. 

 

Per a una Superilla tipus 3x3, de 16 cruïlles bàsica – bàsica, es passaria a 

4 bàsica – bàsica, 8 bàsica – Superilla, i 4 interior de Superilla. Per tant , 

de 16 cruïlles conflictives es passaria a 4 (reducció del 75% de cruïlles 

conflictives). 

 

 
 

2. Gestió de les cruïlles a les vies bàsiques 

Bona part dels accidents es produeixen a les cruïlles. Per aquest motiu, 

cal actuar de forma específica en aquests punts: 

 

 Revisió dels temps semafòrics (mesura T-07.4) 

 Augment de la visibilitat de la cruïlla (T-08.4 i T-13.1) 

 Augment de radars a les cruïlles amb més accidents relacionats 

amb l’excés de velocitat (T-07.1) 

 Augment de foto-vermells a les cruïlles amb més accidents 

relacionats amb la desobediència del semàfor (T-07.2) 

 Especial atenció a les cruïlles amb més accidents ciclistes (T-

10.2) 

 La possibilitat d’incorporació d’altres mesures no especificades 

en el PLSV, com ara semàfors amb indicador de temps restant 

per passar el vianant, entre d’altres. 

 

3. Actuacions específiques per a motocicletes 

Els usuaris de motocicletes són un dels col·lectius amb major 

vulnerabilitat als accidents a la ciutat (veure apartat 4.2 del PLSV). Per 

aquest motiu, cal actuacions específiques: 

 

 Mesura T-05.4: Analitzar els efectes de les zones ZAM. 
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 Mesura T-12: Estudiar les zones amb major risc per als vehicles 

motoritzats de dues rodes, determinant mesures específiques en 

cada cas. 

 Mesura T-13: Millora de l’estructura viària: compactació 

d’interseccions, minimitzar marques viàries horitzontals, pintura 

antilliscant en determinats punts, recobriment de plaques 

metàl·liques amb material adherent, utilització de ferm d’alta 

adherència en punts de risc. 

 Mesura T-14: Mesures de diferenciació de fluxos: millores a les 

zones de parada avançada, reducció d’espai d’asfalt per 

canalitzar fluxos de vehicles. 

 Mesura T-15: Millora de la visibilitat del motorista: foment de 

l’ús d’armilles reflectants, estudiar la obligatorietat que els 

turismes circulin amb llum diürna, garantir enllumenat públic. 

 Mesura T-19: Campanyes de control específiques per a 

motocicletes: radars, vigilància de conducció temerària, 

tolerància zero en l’ús del casc, etc. 

 Mesura T-23: Educació per a la seguretat viària per a col·lectius 

específics (entre els quals motoristes) 

 

 

2.4. Smart city i smart mobility 

La visió de futur d'un nou model de ciutat es basa en una major 

eficiència en el consum de recursos i en l'increment de la informació 

organitzada, entenent l'accés universal a la informació com a actiu 

estratègic. En el nou model de ciutat, basat en la implantació del 

concepte de les superilles, la qualitat de l'espai públic és un dels 

elements clau que passa per la limitació de l'espai ocupat pel vehicle 

privat i, per tant, per la reducció del trànsit i la promoció del transport 

públic i els desplaçaments a peu o amb bicicleta. És en aquest context 

que es planteja l’aplicació de tecnologies smart en elements de mobiliari 

urbà de nova generació. 

 

Barcelona és ja una referència en l’aplicació de tecnologies i serveis 

intel·ligents. Alguns dels seus punts forts són el bicing, els sistemes de 

detecció de contaminació i gestió del trànsit o el districte 22@ com a 

aglutinador d'innovació i qualitat de vida. La gestió dels dipòsits d'aigua 

municipals, la planificació d'illes i edificis autosuficients o el Pla director 

d'il·luminació en són també alguns exemples del concepte smart aplicat a 

la ciutat. 

 

Les noves tecnologies permeten fer un seguiment a temps real de la 

informació que genera la ciutat, fet que té un enorme potencial de cara 

a la pròpia gestió de la ciutat o fins i tot en la presa de decisions del 
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ciutadà. La disponibilitat d’informació a temps real (amb el seu 

processament adequat) permetrà continuar avançant en la construcció 

d’una ciutat més intel·ligent, més humana i més sensible al ciutadà. 

 

En el camp de la mobilitat urbana, algunes de les iniciatives que es 

plantegen en aquest sentit són:  

 

Gestió del trànsit i d’altres dades generals de mobilitat 

 

Els centres de Control de Trànsit de l'Ajuntament de Barcelona ens 

permeten disposar, gràcies als detectors situat a les vies principals de la 

ciutat, d'informació en temps real sobre la circulació.  

 

Actualment hi ha en funcionament 488 punts de mesura, 135 càmeres de 

supervisió de trànsit situades en vies urbanes, i 32 càmeres situades a les 

Rondes. En conjunt, es cobreixen 155 km de carrers i 26 km de rondes. 

Bona part de la informació obtinguda pels detectors de trànsit i per les 

càmeres és la que s’ofereix a través de la web de trànsit i de l’aplicació 

Transit, amb els plànols de trànsit i les imatges fixes, que es renoven 

cada cinc minuts. Els centres de Control de Trànsit aniran incorporant les 

tecnologies que permeten regular i controlar la circulació de vehicles a la 

ciutat de forma dinàmica, a més d’aportar informació sobre el trànsit de 

la ciutat als usuaris a temps real. 

Un exemple de les mesures que es realitzaran durant la vigència del PMU 

és la instal·lació de barreres automàtiques, activades des del mateix 

Centre de Control de Trànsit, que permetin tallar l'accés i les sortides a 

les rondes ràpidament davant d'una incidència i, d'aquesta manera, 

garantir una circulació fluïda dins d'aquestes vies ràpides. A més, 

paral·lelament es modifica la regulació semafòrica de l'entorn per 

garantir la fluïdesa viària en superfície. El projecte es va iniciar l'any 

2007 amb la instal·lació de tres barreres a la Ronda del Litoral, però en 

el present mandat s'ha donat un impuls a la mesura i se n'han instal·lat 

13 més. Davant l’èxit de la mesura s’anirà estenent també a la Ronda de 

Dalt. 

A més de la funció dels Centres de Control i de la regulació del trànsit 

urbà, la ciutat de Barcelona impulsa el Pla Smart Mobility (PSM), el qual 

incorpora solucions intel·ligents de mobilitat que permeten optimitzar 

els serveis per a la mobilitat de la ciutat, maximitzant la seva eficiència i 

sostenibilitat, i ajudant a complir els objectius estratègics del PMU. 

Entre d’altres objectius del PSM, hi ha: 

 Crear una plataforma tecnològica transversal, com a eina de 

suport a la presa de decisions per als gestors de l’Ajuntament. 

 Oferir al ciutadà informació en temps real multicanal 

 Estudiar la implementació de projectes Smart Mobility: 

Superhub, projecte Passeig de Gràcia, mobilitat del vianant, 
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superilla, Smart bike, temps de recorregut, matrius, superfície, 

optimització de la DUM, AVE, supersensor, etc. 

Un dels projectes del PSM que ha de millorar la informació en temps real 

és el Superhub. Aquest projecte consisteix en una plataforma accessible 

a través de la web i del mòbil capaç d’aglutinar en temps real tota 

l’oferta i serveis de transports existents i definir les millors rutes de 

desplaçament així com les alternatives, tenint en compte les 

preferències de cada usuari, les circumstàncies de trànsit en temps real i 

el seu impacte mediambiental. 

  

Superhub és un projecte europeu de R+D+I que impulsa un nou sistema 

de serveis de mobilitat urbana que permet als ciutadans disposar de 

combinacions ràpides i menys contaminants per desplaçar-se, a les 

empreses de trànsit gestionar més eficaçment els seus serveis i a les 

entitats públiques valorar millor el resultat de les seves polítiques de 

mobilitat. 

 

Una altra possibilitat que ofereix la ciutat és la ubicació de sensors que 

permetin detectar la senyal blue-tooth associada a mòbils o a GPS de 

vehicles, que detecten també senyals wifi. El filtratge d’aquestes dades 

pot aportar informació d’aforaments a temps real per mode de transport. 

D’una altra banda cada detector blue-tooth porta associat un ID. El 

seguiment d’aquests IDs permetria obtenir matrius origen destí per mode 

de transport. 

  

A banda d’aquests projectes es donarà continuïtat i es millorarà la 

recollida de dades per tal d'informar al ciutadà de les condicions de 

trànsit a la ciutat a temps real (com ara càmeres amb l'estat del trànsit 

en determinats punts de la ciutat o panells informatius sobre l’estat del 

trànsit i/o vies alternatives), o bé orientades a la gestió (estacions 

meteorològiques, aforaments de trànsit, etc.). El processament de les 

dades recollides amb aplicatius orientats a la gestió del trànsit podria 

portar a modelar per exemple les ones verdes en funció de les condicions 

de saturació de les vies o a regular el trànsit en funció de la 

contaminació detectada per la xarxa de sensors de la ciutat.  

 

Pilones automàtiques 

 

Alguns carrers de prioritat per als vianants disposen ja d’un sistema de 

regulació automàtica d’accés dels vehicles que permet l’accés als veïns i 

als que hi treballen, a la càrrega i descàrrega, als taxis i als serveis 

d’emergències. El sistema pot estar activat tot el dia o durant les hores 

de més activitat de la zona. Aquesta regulació es fa amb un sistema 

mecànic i electrònic que es compon d'unes pilones retràctils, un semàfor 

i una columna per a la lectura de la targeta magnètica d’accés i la 

comunicació via ADSL amb el centre de control de trànsit. Aquest sistema 

és un dels que es proposen per a la restricció del pas de vehicles foranis 

per l’interior de les superilles. 
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S’estan instal·lant també en alguns casos “portes” d’entrada regulades 

per càmeres lectores de matrícules enlloc de per barreres físiques. S’ha 

fet ja a “La Rambla” i properament es farà també a una superilla del 

Poblenou. 

 

Obtenció de dades ambientals  

 

L’aplicació de sensors que mesurin paràmetres ambientals és un dels 

camps interessants a desenvolupar. Una de les iniciatives que es podrien 

dur a terme a la ciutat és, per exemple, la instal·lació de sensors 

ambientals en les bicicletes públiques i la recollida i filtratge automàtic 

d’aquestes dades a fi d’obtenir una imatge de l’estat ambiental dels 

carrers del municipi a temps real, pel que fa a contaminació atmosfèrica, 

soroll i altres dades ambientals. L’avantatge de la bicicleta és que es 

tracta d’un vehicle no contaminant, en constant moviment, en cas de la 

bicicleta pública existeix cert control sobre els sensors i, a més, ja 

existeix la tecnologia per a desenvolupar-ho.     

 

Foment de la T-Mobilitat: títol únic i integrat de transport  

La T-Mobilitat és un projecte d’àmbit supramunicipal al que 

l’Ajuntament de Barcelona dóna ple suport. Els punts claus de la nova T-

Mobilitat són els següents: 

 Canvi tecnològic, amb targetes sense contacte. 

 Canvi de gestió, ja que passa a ser unificada per part de tots els 

operadors del transport, a més d’un operador dels bitllets.  

 Canvi tarifari, ja que es passarà de 84 títols diferents a un.  

 Canvi de la gestió econòmica, amb una participació públic -

privada real, no només pel que fa a les infraestructures, sinó en 

la pròpia gestió dels títols.  

 Pla d’informació als usuaris de Catalunya, amb una informació 

actualitzada i disponible al moment.  

El nou model s’estendrà a tota la Regió Metropolitana de Barcelona, amb 

un únic sistema tarifari i amb un sistema de pagament unificat, millorant 

la planificació i gestió de la xarxa de transport públic en disposar de 

molta més informació. Els tres elements clau són: un nou sistema 

tecnològic, un nou sistema tarifari i un nou sistema de gestió. La targeta 

estarà adaptada a cada client, per a usuaris esporàdics i per a clients 

habituals, amb descomptes per ús intensiu. Es tindrà en compte el 

número de zones de desplaçaments, i es pagarà el preu generat.  
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Amb aquest sistema, els operadors i les administracions aconseguiran una 

informació més acurada de la matriu origen/destinació dels 

desplaçaments en  transport públic, fet que permetrà millorar la gestió 

dels serveis. El preu del transport s’adaptarà a la mobilitat real de cada 

ciutadà, i aquest podrà decidir la forma de pagament que més li 

convingui: prepagament, postpagament, domiciliació bancària, telefonia, 

etc.  

 

A llarg termini, es planteja incloure’n d’altres elements de mobilitat: el 

taxi, el Bicing, la nova xarxa d’aparcaments segurs de bicicletes, 

l’aparcament de vehicles, el car-sharing, les autopistes, etc. 

 

Informació a temps real per a la bicicleta pública 

 

L'aplicació existent del servei del Bicing permet visualitzar en temps real  

la disposició de les bicicletes de les 440 estacions de la ciutat. La 

tecnologia del sistema inclou el control lumínic (LED vermell o verd, en 

funció de la disponibilitat) de les bicicletes aparcades a l’estació, i 

connectat a un lloc central (1), l’aplicació per a smartphones que permet 

visualitzar en temps real la disposició de les bicicletes de les estacions 

(2) o l’accés directe amb l’smartphone a la pàgina amb disseny web 

adaptatiu, l’aplicació, les xarxes socials, la bústia d’incidències i la 

tecnologia contactless (3).  

 

 
Tecnologia aplicada al servei de bicicleta pública. Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

En aquesta mateixa línia cal crear una interfície que faciliti informació 

sobre trajectes en bicicleta (com anar de A a B de la forma més segura i 

en quin temps aproximat de viatge), sobre els punts d’aparcament de 

bicicletes existents, sobre la disponibilitat de places de la nova xarxa 

d’aparcaments segurs de bicicletes, una vegada es posi en marxa la 
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mesura plantejada (veure proposta en el punt sobre la mobilitat en 

bicicleta), sobre serveis de lloguer i reparació, etc. 

 

Transport públic 

 

En l’àmbit del transport públic, el PMU aposta clarament per la millora 

de l’eficiència del servei, amb la nova xarxa ortogonal d’autobús.  

A més de l’estructura de la pròpia xarxa o de la targeta integrada T-

Mobilitat, la millora de l’eficiència passa per la disponibilitat 

d’informació del funcionament del servei a temps real, tant per a 

l’empresa gestora com per al propi usuari del servei. En aquest sentit es 

proposa continuar amb la línia de les mesures d’aplicació de tecnologia 

de la informació ja iniciades i incorporar-ne de noves: 

 

Flota d’autobusos adaptada a la ciutat del coneixement. Comptarà amb 

sistema GPS de seguiment. L’ús d’aquesta tecnologia permetrà calcular 

temps de recorregut o temps d’espera a la parada, etc. afinant molt més 

les diferents circumstàncies que es poden donar: hores punta, intensitat 

de trànsit, etc. La informació que rebrà l’usuari serà a temps real, 

podent fer el seguiment de la flota des de la pròpia parada o fins i tot 

des del seu dispositiu mòbil. 

El sistema contact-less per validar els viatges (amb la T-Mobilitat) 

agilitarà l’entrada al vehicle i el temps de parada, a més que permetrà 

obtenir dades a temps real sobre viatges generats, sobre les parades més 

freqüentades i sobre aforament del propi vehicle, sent aquesta una 

informació de gran utilitat per a l’operador de la línia de cara a 

dimensionar la flota i el servei. Aquest sistema permet reordenar la 

gestió de la mobilitat segons les demandes i la situació de la xarxa en 

cada moment.     

La materialització d’algunes de les tecnologies smart a la flota 

d’autobusos ha començat a tenir lloc amb el bus biarticulat que circula 

actualment per la línia H12 de la Gran Via. És un vehicle de darrera 

generació, de 24 metres de llargada i estructura biarticulada, que 

incorpora les últimes novetats tecnològiques: motor híbrid amb 

aprofitament d’energia en la frenada (1), màquina de venda de bitllets a 

bord, megafonia i interfonia per comunicar-se amb el passatge, càmeres 

interiors i exteriors de conducció, xarxa Wi-Fi gratuïta, informació 

georeferenciada i interactivitat amb smartphones (5). També incorpora 

pantalles interiors on s’emet la programació de MouTV i informació del 

servei i corporativa en temps real (2), així com un panell d’informació 

del servei (SIU o sistema d’informació a l’usuari, 3). 
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Bus biarticulat de la nova xarxa d’autobusos. Font: Ajuntament de Barcelona i TMB. 

 

 

Parada intel·ligent: un exemple interessant de mobiliari urbà intel·ligent 

a la ciutat és la instal·lació a mode de prototip de tres noves parades 

d’autobusos “smart”. Incorporen múltiples funcionalitats al passatger, 

com ara ajuda sobre rutes i destinacions o venda de títols i serveis a 

través del mòbil, amb informació en temps real i georeferenciada. Entre 

les funcions que podrà incorporar és fonamental la informació a l’usuari, 

especialment pel que fa al servei de transport: previsió del temps real 

d’espera o el seguiment de la flota, pantalles tàctils amb les quals poder 

navegar per diverses aplicacions que l'ajuden a planificar la ruta o fins i 

tot a triar la propera activitat que farà a la ciutat (connexió a web local).  

També incorpora ports USB que permeten carregar el dispositiu mòbil.  

Aquesta nova concepció de mobiliari inclou aspectes relacionats amb un 

nou model de mobilitat sostenible, que fomenti la intermodalitat i, per 

tant, incorpori informació de serveis relacionats amb el mateix servei 

d'autobusos o metro (la millor combinació per arribar del punt A al B amb 

diferents modes de transport, pagament de bitllets o recàrrega de la 

targeta de transport), l'aparcament i lloguer de bicicletes, informació 

estratègica sobre recorreguts a peu o en bicicleta, la disponibilitat de 

vehicles sharing o d’altres serveis urbans en l'entorn de la parada, 

utilitzant la dimensió de la superilla com a unitat de referència. Alhora 

hauria d’informar sobre les incidències en el transport públic que puguin 

afectar a l'usuari i les alternatives que té per realitzar el recorregut 

desitjat. En aquest sentit, les parades d’autobús es poden entendre com 

a nodes d’informació bàsics per a l’accés a la ciutat i als seus serveis.  

La informació ha de ser accessible a qualsevol ciutadà, independentment 

de la seva condició. En aquest sentit s’hauria d’adaptar la interfície per 

tal de poder ser consultada per persones amb problemes de visió o amb 

algun altre tipus de discapacitat.   
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Marquesina intel·ligent. Font: Ajuntament de Barcelona i TMB. 

 

 

Taxi: Per tal de reduir els km en buit de circulació de taxis, a més de 

l’increment de parades taxi de la ciutat s’han desenvolupat a nivell 

privat algunes aplicacions mòbils per a la petició de taxi que hauran 

d’afavorir una connexió oferta - demanda més eficient, amb la 

consegüent reducció de la circulació de taxis en buit. S’estudiarà la 

possibilitat de comptar amb alguna tecnologia que permeti avaluar 

l’ocupació de les parades de taxi a temps real (vehicles o clients). 

 

Transport col·lectiu discrecional 

 

Actualment no existeix cap sistema que informi en temps real de la 

disponibilitat de places lliures a les zones d’estacionament d’autocars 

(ZonaBus), fet que provoca trànsit d’agitació d’autocars a la recerca de 

places d’estacionament i parada. Per tal motiu s’està treballant per 

posar en marxa un sistema d’informació de places lliures 

d’estacionament per autocars a les zones de parada de l’entorn de la 

Sagrada Família: Pl. Hispanitat, Pl. Neruda i carrer Marina, ampliable a 

qualsevol altre entorn turístic. 

Es tracta d’un sistema de detecció de places mitjançant sensors ubicats a 

les zones blaves ZonaBus, els quals envien la informació de places lliures 

a un centre de dades i als diferents dispositius: panells informatius 

situats a les zones de parada, smartphones i portal web ZonaBus  

L’ordenació de l’estacionament per autocars a la ciutat permetrà reduir 

el trànsit d’agitació i les emissions contaminants, per reducció del temps 

de conducció, i oferirà informació d’utilitat a temps real a l’usuari 

d’aquestes places, que disposarà de més eines per a la presa de 

decisions. 

 

Aparcament del vehicle privat 

 

En l’àmbit de l’aparcament de l’automòbil existeixen algunes iniciatives 

de promoció privada que ofereixen informació a l’usuari sobre places 
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disponibles en aparcaments privats de la ciutat a preu reduït, com ara 

WeSmartPark que, en l’actualitat gestiona 1.500 places en 30 pàrquings 

privats de la ciutat (principalment hotels i altres garatges privats).  

En l’àmbit públic, l'aplicació per a telèfons intel·ligents Apparkb permet 

realitzar el pagament de la zona blava o verda preferent a través del 

telèfon mòbil.  

 

 
Tecnologia de sensors aplicats a l’aparcament en calçada. Font: Ajuntament de Barcelona. 

 

Una de les iniciatives innovadores que s’estan provant a la ciutat és la 

col·locació de sensors a l'asfalt connectats a través d'una xarxa Wi-Fi per 

consultar en temps real la disponibilitat de les places d'aparcament. De 

moment, les dades recollides s'utilitzen per gestionar la ciutat, però 

properament es posaran a disposició del ciutadà. Els resultats que 

s’obtinguin amb aquesta prova pilot permetran decidir si s’estén 

l’experiència a d’altres punts de la ciutat. A l’esquema superior es pot 

veure els diferents elements que integren aquesta iniciativa: 

Smartparking (4): Prova pilot en avaluació de sensors instal·lats al carrer 

que permeten consultar en temps real a través dels smartphones la 

disponibilitat de places d’aparcament. Apparkb (5): Aplicació per a 

smartphone que  permet pagar la zona verda i la blava, i que substitueix 

el sistema tradicional de parquímetres. Permet fer el pagament en temps 

real i pel temps efectiu d’ús del servei. L’aplicació avisa quan s’arriba al 

temps màxim permès d’aparcament i localitza la ubicació exacta del 

vehicle. Recàrrega de vehicles elèctrics (6): Barcelona disposa 

actualment de més de 250 punts de recàrrega de vehicles elèctrics, dels 

quals 62 són operats per B:SM i estan distribuïts en aparcaments de la 

seva xarxa. El control d’accés, la gestió d’incidències i la facturació es 

controlen des d’un lloc de comandament central. 
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Distribució Urbana de Mercaderies 

 

Pel que fa a la distribució de mercaderies a la ciutat, el 2014 s’està 

desenvolupant una prova pilot que permet gestionar a través d’una 

solució per a Smartphones les zones de càrrega i descàrrega. L’aplicació 

reconeix l’usuari i el sector (registre) i li dona un temps d’ús diferent en 

funció de les seves necessitats tipus. 

En aquest àmbit cal considerar la millora d’eficiència del sistema que 

comportarà la instal·lació de centres de distribució urbana (CDUs) o 

microplataformes de distribució de mercaderies a la ciutat, vinculades al 

nou model urbà organitzat en superilles. Aquests elements permetran 

racionalitzar l’ús de la via pública i les externalitats de la Distribució 

Urbana de Mercaderies en les vies interiors. Les seves funcions principals 

són les de recepció, registre i classificació de la mercaderia, magatzem, 

organització de lliuraments, càrrega de vehicles i distribució de les 

mercaderies als punts de destinació. En aquest sentit es poden incorporar 

tecnologies d’informació a temps real que permetin gestionar els stocks, 

dissenyar rutes de repartiment o informar sobre la disponibilitat de 

places o de vehicles de repartiment final. 

 

       
Recomanacions DUM en àrees de proximitat i senyalització de disponibilitat de places. 

 

 

Vehicle elèctric 

Per últim, l’ús de combustibles alternatius (mobilitat elèctrica, GLP, 

GNC, biogàs, hidrogen...) pot contribuir a la reducció d’emissions de CO2, 

reduir la dependència energètica i millorar-ne l’eficiència. Les ciutats 

poden esdevenir laboratoris per estendre aquestes noves tecnologies als 

ciutadans i convertir-se en entorns clau per a la indústria al voltant 

d’aquests nous combustibles. Gairebé el 30% de la indústria 

automobilística de l’estat espanyol es concentra al voltant de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, que és un dels pols europeus del sector. 

Recolzar el seu desenvolupament és vital per a la competitivitat global 

del sector de l’automoció, però també, i molt especialment, per a la 

millora ambiental i de qualitat de vida de la nostra ciutat.  
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La participació de la ciutat en projectes de promoció del vehicle 

elèctric, especialment en el marc del LIVE Barcelona Project – Logistics 

for the Implementation of the Electric Vehicle, experiència compartida a 

nivell europeu en diferents projectes com ara Molecules, SmartCEM, 

Green Emotion o Ele.C.Tra, converteix a la ciutat en un banc de proves 

estratègic per a la promoció d’aquest salt en la mobilitat urbana que 

suposarà l’ús del vehicle elèctric.  

S’han de preveure projectes que han de contribuir a desenvolupar 

mecanismes de coneixement i comunicació, de desenvolupament d’un 

marc regulatori, implantació de flotes i bancs de proves, així com 

d’infraestructura, i promoció de la transformació industrial i la 

innovació, tant cap al vehicle elèctric com a d’altres amb ús de 

combustibles alternatius. Barcelona ja disposa d'una flota de gairebé 700 

vehicles elèctrics i 262 punts de recàrrega. 

 

 
Indicadors de control del projecte LIVE – Barcelona per a l’any 2011 
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Plaça per a la recàrrega de vehicles elèctrics en aparcament soterrani.  

 

2.5. Adequació als objectius del PdM-RMB 

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona incorpora els objectius de 

mobilitat i ambientals que planteja el Pla Director de Mobilitat de la 

Regió Metropolitana 2013-2018, encara pendent d’aprovació a data de 

redacció del present document, tot i que els indicadors que planteja per 

al seguiment no sempre coincideixen, sovint per les particularitats de 

l’àmbit urbà en el què es desenvolupa el Pla.  

 

A continuació es mostra com s’adapta el PMU als objectius que planteja 

el Pla Director, a través d’una taula comparativa amb els indicadors 

equivalents del PMU i de l’explicació posterior.  

 

 

    Unitat  2012* 2018 P  Variació       
2012 - 2018 P 

1: Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles   

PdM Reducció de la quota de transport privat  %  30,30% 27,40% -9,57% 

PMU Repartiment modal dels desplaçaments en 
vehicle privat: reducció (ref. 2011) % 26,7% 21,1% -21,0% 

2: Incrementar l’eficiència del sistema de transports       

PdM Increment de l'ocupació del TP en autobús  pers. 
/bus  14,94 16,05 7,43% 

PMU Repartiment modal dels desplaçaments en 
transport públic: increment (ref. 2011) % 39,9% 41,3% 3,5% 

PdM Reduir el cost per tn-km de mercaderies  €/t-km  1,23 1,17 -4,88% 

3: Minimitzar la distància dels desplaçaments         

PdM Distància mitjana interurbana en vehicle 
privat  km  18,1 18 -0,55% 

4: Reduir les externalitats del sistema de transports       
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    Unitat  2012* 2018 P  Variació       
2012 - 2018 P 

PdM Reduir el cost total de les externalitats  M € 4.079 3.913 -4,07% 

5: Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport   

PdM Reduir el consum del transport per carretera  kwh/km 0,84 0,78 -7,14% 

6: Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic     

PdM Reduir les emissions globals de CO2 Equiv.  mil teq 
CO2 5.304 4.603 -13,22% 

PMU Emissions GEH del transport  mil teq 
CO2 788,2 630,4 -20,02% 

7: Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat         

PdM Reduir les emissions de partícules  t PM10  1.669 1.285 -23,01% 

(PMU) Emissions PM10 (respecte 2011)  t PM10  483 242 -49,90% 

PMU Estacions que superen els valors d'immissió 
de PM10 permesos ut  1 (de 10) 0 -10,00% 

PdM Reduir les emissions de NO2  t NO2 5.585 4.780 -14,41% 

(PMU) Emissions NOx (respecte 2011)  t NO2 4.717 1.823 -61,35% 

PMU Estacions que superen els valors d'immissió 
de NO2 permesos ut  4 (de 7) 0 -57,14% 

8: Reduir l’accidentalitat         

PdM Reduir el nombre de morts en les vies 
interurbanes  ut  40 30 -25,00% 

PMU Morts i ferits greus en accident de trànsit ut  279 220  -21,00 % 

PMU Ferits greus en accident de trànsit ut  279 223  -20,00 % 

PMU Morts en accidents de trànsit ut  249 199  -30,00 % 

9: Garantir l’accessibilitat del sistema de mobilitat       

PdM % d'estacions ferroviàries accessibles  %  64% 92% 43,75% 

10: Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat     

PdM Nombre d'operadors que participen de 
l'intercanvi d'informació en temps real  ut  18 74 311,11% 

 

 

1: Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles 

La gran aposta del PMU és el canvi modal que planteja en l’horitzó 2018, 

d’una reducció del 21% del vehicle privat. A més preveu un augment en 

el nombre de desplaçaments en transport públic (+3,5%), a peu (+10%) i 

en bicicleta (+67%). 

 

2: Incrementar l’eficiència del sistema de transports 

Pel que fa al transport de persones, l’aposta pel transport públic que fa 

el PMU és la nova xarxa ortogonal d’autobusos. La reorganització de la 

xarxa d’autobusos possibilita augmentar les freqüències i donar un servei 

de major qualitat amb el mateix nombre d’autobusos circulant. Amb 

aquesta mesura es preveu captar un 3,5% més de viatges. 

La millora de l’eficiència en la distribució urbana de mercaderies 

consisteix principalment en la regulació automàtica de les places de 

càrrega i descàrrega, amb informació a l’usuari en temps real, que 

permetrà incrementar l’ús de les places existents, augmentar la rotació i 

reduir conseqüentment el trànsit d’agitació.     

 

3: Minimitzar la distància dels desplaçaments 

Des del PMU no es contemplen actuacions específiques per a reduir les 

distàncies mitjanes dels desplaçaments. S’entén però que amb les 

millores tecnològiques que aportin informació a l’usuari en temps real 

de, per exemple, places disponibles d’aparcament o de càrrega i 

descàrrega, i amb l’augment de places en parades de taxi es reduirà el 
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trànsit d’agitació (en vehicle privat està calculat en aproximadament un 

8,5%). 

 

4: Reduir les externalitats del sistema de transports 

El PMU no ha realitzat una valoració econòmica dels costos externs de la 

mobilitat urbana. Si més no la reducció de la quota de vehicle privat i de 

les emissions contaminants i de soroll associades, la millora de 

l’eficiència i el temps de desplaçament en transport públic o la reducció 

de l’accidentalitat fan preveure que aquesta reducció d’externalitats 

serà considerable.  

 

5: Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport  

La reducció prevista del consum energètic per persona i km en l’escenari 

PMU és del 10,8% respecte l’any 2011. El canvi modal cap a modes més 

sostenibles i la millora tecnològica de la flota vehicular són els dos 

factors principals que milloren aquest indicador.  

 

6: Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic  

La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle prevista és del 

20% respecte l’any 2011. Tal i com succeeix en el consum d’energia, el 

canvi modal i la millora tecnològica de la flota vehicular són els dos 

factors principals que milloren els valors d’aquest indicador. 

 

7: Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat  

Aquesta és una de les apostes decidides del nou PMU. El compromís és el 

d’arribar a complir amb els paràmetres establerts per la Unió Europea, 

que estableixen uns llindars d’immissió inferiors als 40 µgr/m3 de mitjana 

anual de NO2 i PM10 en totes les estacions de mesura de la ciutat. A més 

de no superar els 200 µgr/m3 l’hora d’immissió de NO2 o 50 µgr/m3 el dia 

de PM10. Aquesta reducció suposa a nivell global reduir les emissions en 

gairebé el 50% per al PM10 i en més del 61% per als NOx respecte els valors 

obtinguts el 2011. Aquest és un dels objectius principals del PMU, el 

compliment del qual ha condicionat el repartiment modal previst per a 

l’escenari 2018, del 21% de reducció dels desplaçaments en vehicle 

privat respecte l’any 2011.   

 

8: Reduir l’accidentalitat  

Tal i com preveu el Pla Local de Seguretat Viària, en el marc del PMU, la 

reducció de l’accidentalitat és un objectiu clau a assolir. El repte que es 

planteja el Pla és arribar a reduir el nombre de morts i ferits greus un 

25%. La reorganització de la ciutat en superilles és un dels aspectes que 

poden contribuir enormement a assolir aquesta fita, especialment per la 

pacificació dels carrers interiors de la superilla i l’eliminació de cruïlles 

conflictives que aquesta reorganització representarà.  

 

9: Garantir l’accessibilitat del sistema de mobilitat  

Des de ja fa molts anys la ciutat de Barcelona ha anat treballant per 

aconseguir fer-se accessible a totes les persones. L’adaptació dels 
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sistemes de transport queda també recollida en les actuacions del PMU. 

Actualment TMB ja compta amb al 100% de la flota d’autobusos amb 

rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda.  

 

10: Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat  

El PMU incorpora un conjunt de mesures destinades a millorar l’eficàcia 

de la gestió de la mobilitat, així com la informació i comunicació a temps 

real amb el ciutadà. Entre elles destaquen les que s’aplicaran 

properament en les places de càrrega i descàrrega de la ciutat, que a 

més de facilitar informació sobre disponibilitat de places permetran 

aportar informació sobre aquest sector i reduir el trànsit d’agitació. Es 

plantegen mesures similars sobre l’aparcament i continuar amb els plans 

de comunicació a l’usuari del transport públic a temps real (veure 

apartat sobre Smart Mobility).  

 

2.6. Eixos d’actuació del PMU 

Pel que fa a les actuacions previstes al Pla, són 67 actuacions que 

s’organitzen al voltant de cinc eixos o blocs temàtics, i es relacionen de 

forma transversal amb els quatre objectius estratègics del PMU: 

 

 
 

 1. Mobilitat a peu (7) 

 2. Mobilitat en bicicleta (13) 

 3. Mobilitat en transport públic (20) 

 4. Mobilitat en vehicle privat i aparcament (18) 

 5. Distribució urbana de mercaderies (9) 

 

*Grau de contribució de les diferents línies d’actuació als objectius estratègics del PMU. 

 

A continuació s’exposa la proposta que fa el PMU sobre cadascun 

d’aquests eixos.  

Mobilitat 
Segura

Mobilitat
Eficient

Mobilitat
Equitativa

Mobilitat
Sostenible
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2.6.1. La mobilitat a peu 

Objectius del Pla pel que fa a la mobilitat a peu 

En relació a la mobilitat a peu, el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 

té l’objectiu d’incrementar els desplaçaments a peu en un 10% 

respecte els valors del 2011 (més de 250.000 desplaçaments més al dia), 

i passar d’aquesta manera d’una quota modal del 31,9% al 35,1%.  

 

 
Font: Comissió Europea, 2004. “Reclaiming streets for people”. 

 

Per tal d’aconseguir aquest repte el PMU preveu: 

 

- Incrementar l’espai públic destinat al vianant i millorar la 

qualitat urbana de la ciutat 

- Garantir la seguretat i accessibilitat dels espais per a vianants 

- Promoure i incrementar els desplaçaments a peu, i millorar-ne 

l’eficàcia  

- Promoure altres usos ciutadans en l’espai públic 

 

Les actuacions que contempla el PMU en aquesta línia són: 

 

1.1. MILLORAR LA XARXA DE VIANANTS 

1.1.1. Millorar l'accessibilitat i confort de voreres i espais per a vianants 

1.1.2. Ampliar la superfície dedicada al vianant 

1.1.3. Augmentar la seguretat del vianant 

1.1.4. Desenvolupar zones pacificades més eficients i eficaces 

 

1.2. MOBILITAT ALS CENTRES EDUCATIUS 

1.2.1.  Promoció  del  Camí  Escolar  i  la mobilitat  sostenible  i  segura  als  centres 

educatius 

 

1.3. EL VIANANT 

1.3.1.  Potenciar  la  figura  del  vianant:  revisió  normatives,  ordenances  i  altres 

actuacions 

1.3.2. Revaloritzar la figura del vianant: divulgació, comunicació i promoció 

 


